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RESUMO

Este trabalho objetiva investigar, à luz do funcionalismo (THOMPSON, 1984; HOPPER e
TRAUGOTT, 2003; BYBEE 2016), a “construção subjetiva” (DIAS, LIMA-HERNANDEZ e
ABRAÇADO, 2017) de modalização (deôntica e epistêmica) e de avaliação (NEVES, 2011;
Castilho,  2019) a  partir  de dados coletados  do  site da  rede social  Facebook1,  cuja  coleta
ocorreu  a  partir  da  time  line.  A  construção  subjetiva  aqui  referenciada  é  aquela  que  se
constitui de oração matriz + oração subjetiva (DIAS et al, 2017; DIAS e BRAGA, 2018). Para
esta pesquisa foram coletados duzentos e quatorze dados da construção, a fim de se observar
as  formas  verbais  da  oração subjetiva  e  da  oração matriz,  a  modalidade  do  predicado,  a
semântica verbal da oração  completiva (HALLIDAY, 1985) e a impessoalidade da oração
matriz, com foco na ordem de colocação da oração completiva subjetiva em relação à matriz
(NEVES,  2011;  GONÇALVES,  2016).  A preferência  pela  ordem não  marcada,  subjetiva
posposta à matriz, tem sido apontada em estudos anteriores a este (NEVES, 2011; DIAS et al,
2017; DIAS e BRAGA, 2018). No entanto, a partir da análise dos dados, percebemos que com
as construções avaliativas houve maior incidência de anteposição da oração subjetiva; fato
que não pôde ser observado com as construções de matrizes deônticas e epistêmicas. À vista
disso, concluímos que a motivação discursiva determina a ordem da oração subjetiva e que a
estrutura  de  topicalização  (PONTES,  1981,  1987;  NEVES,  2011;  GONÇALVES,  2016)
parece possibilitar maior expressão da subjetiva na posição inicial quando o valor discursivo é
de  avaliação,  entretanto  com  as  construções  de  modalidades  (deôntica,  epistêmica)  a
preferência é pelo preenchimento da completiva em posição posposta. A Gramática do Design
Visual desempenha um papel importante na   dinâmica da construção subjetiva, como se pode
observar na análise dos dados.

PALAVRAS-CHAVE: Construção subjetiva.  Modalidade e avaliatividade.  Funcionalismo.
Topicalização.

1http://www.facebook.com



ABSTRACT

This work aims to investigate, in the light of functionalism (THOMPSON, 1984; HOPPER e
TRAUGOTT,  2003;  BYBEE  2016),  the  “subjective  construction”  (DIAS,  LIMA-
HERNANDEZ  and  ABRAÇADO,  2017),  with  modalization  (deontic  and  epistemic)  and
evaluation (NEVES, 2011; Castilho, 2019) from data collected from the social network site
Facebook, by collecting data occurrences in the timeline section. The subjective construction
referred in this work is the one consisted of a matrix clause + subjective clause (DIAS et al,
2017; DIAS and BRAGA, 2018). For this research, two hundred and four occurrences of the
construction were collected. The objective is to observe the verbal forms of the subjective
clause and the matrix clause, the predicate modality, the verbal semantics of the complement
clause (HALLIDAY, 1985) and the impersonality of the matrix clause, focusing on the order
of  placing  the  subjective  clause  in  relation  to  its  matrix  (NEVES,  2011;  GONÇALVES,
2016). The preference for the non marked order, with the subjective clause postponed to the
matrix, has been pointed out in studies prior to this (NEVES, 2011; DIAS et al, 2017; DIAS
and  BRAGA,  2018).  However,  from the  analysis  of  the  data,  we  realized  that  with  the
evaluative constructions there was a higher incidence of the anteposition of the subjective
clause; a fact that could not be observed within the construction with deontic and epistemic
matrices. In view of this, we conclude that discursive motivation determines the order of the
subjective clause and that the topicalization structure (PONTES, 1981, 1987; NEVES, 2011;
GONÇALVES, 2016) seems to allow greater expression of the subjective clause in the initial
position when the discursive value is intended to be an evaluation, however, in the subjective
construction  with  modality  (deontic,  epistemic)  in  its  matrix,  it  is  preferable  to  fill  the
completive  clause  in  a  postponed  position.   The  Grammar  of  Visual  Design  plays  an
important role in the dynamics of subjective construction, as can be seen in the analysis of the
data.

KEY-WORDS: Subjective  construction.  Modality  and  evaluation.  Functionalism.
Topicalization.
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INTRODUÇÃO

Esta  dissertação  tem  por  objetivo  investigar  a  construção  subjetiva  que  apresenta

valores semântico-discursivos de modalização (deôntica, epistêmica) e de avaliação, testando

a hipótese de que a motivação discursiva determina a ordem da oração subjetiva em relação à

matriz. Nossos estudos se desenvolvem à luz de modelos baseados no uso com incorporação

principalmente  de  pressupostos  funcionalistas  norte-americanos  (THOMPSON,  1984;

HOPPER  e  TRAUGOTT,  2003; BYBEE  2016) que  analisam  a  língua  considerando  a

motivação do falante/escrevente para os fatos que corroboram a estrutura linguística e que

explicam suas regularidades. 

A perspectiva funcionalista nos possibilita análises centradas nos aspectos funcionais,

sem desconsiderar a forma. Além disso, o emprego da semântica e da pragmática na sintaxe é

responsável  pela  ampliação  do  nosso  campo  de  análise,  já  que  nos  permite  pensar  os

significados gerados pela relação entre forma e função (NEVES, 2011; BYBEE 2016). 

Ao produzir um texto (oral ou escrito), o usuário da língua organiza as informações

com base na inter-relação com o outro, pois a construção do significado do texto depende de

uma série de fatores linguísticos, situacionais e discursivos compartilhados entre eles. Isso

porque um texto é atravessado pelas crenças, convicções, costumes, conhecimentos, normas,

marcas e valores socialmente compartilhados, ou seja, o significado depende de uma série de

atividades  cognitivo-discursivas  (KOCH,  2018). Assim,  as  informações  são  organizadas

visando aspectos que são tanto formais quanto funcionais. 

A construção subjetiva, conforme Dias, Lima-Hernandez e Abraçado (2017), é aquela

que apresenta a subjetividade do falante/escrevente e a função sintática de sujeito oracional

concomitantemente. 

Nas palavras das autoras:

Entendendo subjetividade como um domínio conceptual mais amplo, constituído por
subdomínios  diversos,  mais  específicos,  escolhemos  lidar  com  a  construção  que
rotulamos de ‘construção  subjetiva’.  Nossa escolha por tal  rótulo se deve  a nossa
intenção  de  referenciar  concomitantemente,  através  da  ambiguidade  do  termo
‘subjetiva’,  o  domínio  conceptual  da  subjetividade  e  a  função  sintática  de  sujeito
oracional que é parte integrante e caracteriza a construção subjetiva em estudo (DIAS
et al, 2017).

À  vista  disso,  neste  trabalho,  estamos  preferindo  o  termo  construção  subjetiva,

conforme abordagem das autoras, para referenciar a construção que se constitui  de oração
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matriz e oração subjetiva. Na figura abaixo, apresenta-se uma prévia da construção que é alvo

de análise neste estudo:

Figura 1- construção subjetiva

Fonte – Facebook

Na  figura  1,  exemplifica-se,  por  meio  dos  dados  (1),  (2)  e  (3),  ocorrências  de

construções subjetivas que são do tipo:  avaliativa,  modalizadora deôntica e modalizadora

epistêmica respectivamente.

Na  tradição  gramatical  (BECHARA,  2019;  CUNHA  e  CINTRA,  2017;  ROCHA

LIMA, 2011), para citar alguns, as sentenças são distribuídas em simples e compostas, quando

se  constituem,  respectivamente,  de  uma  única  oração  e  de  duas  ou  mais  orações.  Nessa
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perspectiva, as sentenças complexas1 são divididas em coordenadas e subordinadas. Esses são

dois  processos  de  conexão  de  orações  em  que  se  estabelecem  determinadas  relações  de

sentido  entre  elas. Quando  falam em período  composto  por  subordinação,  os  gramáticos

supracitados  estabelecem  uma  subdivisão  entre  as  orações  que  têm  semelhanças  com os

substantivos (substantivas), com os adjetivos (adjetivas) e com os advérbios (adverbiais).

No  grupo  das  orações  substantivas,  estão  as  construções  que  interessam  a  este

trabalho, pois são orações que desempenham, numa sentença complexa, as funções sintáticas

exercidas  pelos substantivos:  sujeito,  objeto (direto /  indireto),  complemento nominal,  etc.

Portanto, as orações que têm valor de sujeito oracional constituem o nosso objeto de estudo.

As  orações  tidas  como subordinadas  substantivas  geralmente  são  introduzidas  por

conjunções integrantes (que e se) e recebem a classificação de desenvolvidas por possuírem

verbo na forma finita. Porém há casos em que ocorre a omissão da conjunção, ou seja, há um

processo de redução; são orações reduzidas as que apresentam o verbo em uma das formas

nominais (infinitivo, gerúndio e particípio). 

Este trabalho contempla a ordem da oração subjetiva em relação à principal. Há duas

possibilidades que analisaremos, a saber: as sentenças que apresentam anteposição da oração

completiva  subjetiva  [oração completiva  subjetiva  + oração matriz],  e  as  que apresentam

posposição [oração matriz + oração completiva subjetiva]. 

Pretendemos  chegar  à  compreensão  de  como  o  modo  como  as  informações  são

transmitidas  nos  enunciados  pode  motivar  um  uso  em  detrimento  de  outro.  Em  outras

palavras,  objetivamos  testar  se  a  ordem de  colocação  da  oração completiva  subjetiva  em

relação  à  matriz  tem  relação  com  a  motivação  discursiva  (modalização  (deôntica  e

epistêmica)  e  avaliação).  Estudos  sobre  as  construções  subjetivas  têm  mostrado  uma

preferência pelo preenchimento da posição inicial da construção com a oração matriz, isto é,

com a posposição da completiva subjetiva (GONÇALVES, 2016; DIAS et al, 2017; DIAS e

BRAGA, 2018). 

Um olhar  sobre  a  estrutura  da  informação  pode  revelar  as  motivações  do  falante

escrevente para optar por uma ordenação das partes informacionais de uma construção em

detrimento de outra (LAMBRECHT, 1994). Dito de outra forma, o uso de uma construção

cuja  oração  completiva  subjetiva  é  anteposta  à  matriz  revela  uma tomada  de  posição  do

falante/escrevente que evidencia a informação da oração em posição tópica. À vista disso, é

possível  perceber  que  a  ordem  das  orações  é  motivada  e  não  ocorre  por  acaso.

1 Conforme Castilho (2019: 337), “O termo sentença complexa será preferido em lugar de período, visto que este
não é uma unidade sintática diferente da sentença simples. Ou seja, tudo o que ocorre numa sentença simples 
ocorre numa sentença complexa”.
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Consequentemente, percebe-se um valor pragmático na determinação da ordem da completiva

subjetiva.

Outro ponto abordado, neste trabalho, é a impessoalidade das construções subjetivas

que é conferida pela forma verbal da matriz preferencialmente na terceira pessoa do presente

do  indicativo.  Além  disso,  analisaremos  se  as  formas  verbais  não  finitas  das  orações

completivas  subjetivas  aumentam  o  valor  impessoal  da  matriz,  observando  se  a

impessoalidade da construção se mantém no entorno linguístico, ou se marcas de experiências

pessoais  do falante/escrevente  serão evidenciadas  por meio de marcas  de primeira  pessoa

quando se olha o contexto (RAMOS, 2016; DIAS e BRAGA, 2018). 

Em estudos anteriores, foi observada a preferência pela oração completiva subjetiva

em  posição  posposta  (NEVES,  2011;  GONÇALVES,  2016;  DIAS  et  al, 2017;  DIAS  e

BRAGA, 2018). A topicalização é apontada como um fenômeno que consiste na anteposição

da  oração  subjetiva  em relação  à  matriz.  Gonçalves  (2016)  afirma  que  construções  com

sujeito ou objeto à esquerda de uma matriz impessoal representam casos de padrão marcado

ou menos prototípico. Nesse trabalho, estamos utilizando a noção de tópico (PONTES, 1981,

1987) com adaptação para o nível da sentença complexa.

Os autores que corroboram a ideia da topicalização a concebem como o fenômeno que

consiste no preenchimento da posição inicial da construção com a oração subjetiva. À vista

disso,  testamos a  hipótese  de  que  a  motivação  discursiva  determina  a  ordem  da  oração

completiva subjetiva nas construções subjetivas de modalidade (deôntica e epistêmica) e de

avaliação, isto é, se anteposta ou posposta à matriz. Ou seja, a topicalização (PONTES, 1981,

1987) pode ser discursivamente motivada.

Além  dos  aspectos  formais,  podemos  pensar  ainda  sobre  as  relações  de  sentido

presentes  no texto.  Do ponto de vista  semântico-discursivo,  a  construção é  utilizada  para

expressão  de  atitude  do  falante/escrevente  que  apresenta  uma  avaliação  acerca  do  que  é

informado na oração completiva subjetiva (NEVES, 2011; DIAS e BRAGA, 2018). Nesse

sentido, será observada a relação entre os valores semântico-discursivos da oração matriz e a

ordem das orações completivas subjetivas em relação à oração matriz. De acordo com  Dias 

(2013: 84), os valores semântico-discursivos estão atrelados às marcas de (inter) subjetividade

veiculadas na oração matriz. A construção apresenta a expressão de atitude do falante que

pode ser modalizadora  [de  obrigação/necessidade,  de  asseveração/eventualidade]  ou de avaliação [de  julgamento/de  afeto/de

apreciação] a depender do predicativo que constitui a oração matriz (MARTIN e WITHE, 2007;

NEVES,  2011;  CASTILHO,  2019).  Assim,  o  falante/escrevente  expressa  o  seu

posicionamento, a sua atitude, perante uma situação discursiva.
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Assim, cabe ao predicativo a função de expressar o valor  semântico-discursivo da

construção, já que esse lhe atribui o valor semântico de modalização (deôntica, epistêmica) e

de avaliação conforme o sintagma adjetival ou nominal (NEVES, 2011; CASTILHO, 2019).

Considerando a modalização como a tomada de posição do falante/escrevente frente a

uma proposição (NEVES, 2006), e a avaliação como o meio pelo qual o falante/escrevente

participa e se expõe subjetivamente diante do exposto, buscaremos responder às perguntas: 

a) Por que a anteposição da oração completiva subjetiva em relação à oração matriz é

tão recorrente em nossos dados de construção avaliativa? 

b) A motivação discursiva determina a ordem da oração subjetiva em relação à oração

matriz? 

No campo da articulação de orações, não adotaremos a dicotomia subordinação versus

coordenação muito cara à tradição gramatical.  Consequentemente,  os nossos estudos serão

atravessados  pela  visão  funcionalista  proposta  por  Thompson  (1984),  Hopper  e  Traugott

(2003), em que se propõe um continuum que vai da relação de menos dependência à máxima

integração das orações. O percurso vai da parataxe, em que a dependência ocorre em menor

grau e não há encaixamento, à subordinação (mais dependência e encaixamento). No intervalo

estão  as  orações  hipotáticas,  em  que  há  dependência,  mas  não  há  encaixamento  (as

adverbiais). Sob essa perspectiva, o nosso recorte – construções que se constituem de oração

matriz  e  ao  menos  um  sujeito  oracional  –  localiza-se  nesse  continuum  no  grupo  das

subordinadas, pois as orações subjetivas apresentam maior grau de dependência da oração

matriz e são mais encaixadas na matriz (DECAT, 2001). A designação completiva subjetiva

adotada neste trabalho leva em consideração que há orações que exibem diferentes tipos de

subordinação. As completivas subjetivas são orações que se ligam às matrizes por meio de um

vínculo estrutural mais forte, uma relação de soldadura (BALLY, 1996 [1994]). A 

A noção de encaixamento trabalha a ideia de que uma oração é encaixada na outra

quando funciona, na sentença, como um constituinte de um dos termos da outra oração em

que  está  encaixada.  Sendo assim,  as  orações  completivas  subjetivas  estão  em relação  de

encaixamento  uma vez  que  são predicadas  pela  oração matriz,  isto  é,  são exigidas  pelos

predicativos  que  selecionam  a  outra  oração,  o  argumento  oracional  (NEVES,  2011;

CASTILHO, 2019).

Para a análise de dados, foram coletados duzentos e quatorze dados de ocorrências de

construções subjetivas de modalidade deôntica e epistêmica e de avaliação. O nosso corpus se

constitui de dados coletados a partir do site da rede social Facebook, no período de maio de

2018 a julho de 2019. A forma de coleta foi o print de conteúdos postados ou compartilhados
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pela  nossa  rede  de  amigos  da  rede  social  que  exemplificam  ocorrências  de  usos  das

construções  subjetivas,  e  a  seleção  aconteceu  a  partir  da  timeline.  Elegemos  o  Facebook

porque, com o advento da internet, a vida das pessoas passou por um processo de mudanças e

adaptação a novos meios de interação, contudo toda essa mudança afeta também a língua, e,

nesse sentido, faz-se necessário observar a língua em uso também nesses ambientes virtuais

(ARAÚJO, J. C., 2010; RECUERO, 2007). 

Além disso, é importante compreender que os  sites de rede sociais como Facebook,

Instagram,  Twitter,  etc.  permitem  o  uso  inovador  dos  textos  e  dos  gêneros  textuais.

Consequentemente, buscamos entender os gêneros textuais e a cultura digital (NOVELINO,

2007; MARCUSCHI & XAVIER, 2010; ARAÚJO, J.,  2016; SANTOS, 2020).

Este trabalho é organizado da seguinte forma: 

No primeiro capítulo, apresentamos os pressupostos teóricos. Essa parte está dividida

em subitens. Assim, iniciamos com a proposta centrada no uso (BYBEE, 2016; FURTADO

DA CUNHA, 2015). A seguir, tratamos a conexão de orações, observando dois diferentes

olhares  sobre  a  forma  como  os  elementos  se  conectam  numa  construção,  cujo  foco  é  a

sentença complexa e a relação entre suas orações. Assim, passamos brevemente pela visão

tradicional  e  buscamos  respaldo  no  funcionalismo  para  compreender  a  ligação  entre  as

orações   (THOMPSON 1984;  HOPPER e  TRAUGOTT 2003;  DUARTE, 2003;  DECAT,

2014).  No  terceiro  item,  abordamos  as  construções  subjetivas  e  suas  especificidades,

respaldadas  pela  literatura  funcionalista.  Nessa  parte,  observamos  o  verbo  da  oração

completiva subjetiva: o valor semântico (HALLIDAY, 1985; SCHEIBMAN, 2001); a oração

matriz: a impessoalidade (DIAS, 2013; RAMOS, 2016; DIAS et al , 2017; DIAS e BRAGA,

2018);  a  semântica  da  oração  matriz:  a  modalidade  e  a  avaliatividade  (NEVES,  2011;

CASTILHO, 2019); a forma das orações [matriz  [verbo  É  (predominantemente)  +  predicativo]  e completiva

subjetiva [forma verbal não finita]]; a ordem das orações (NEVES, 2011; GONÇALVES, 2016; DIAS et

al  , 2017; DIAS e BRAGA, 2018), com base na noção de topicalização (PONTES, 1981,

1987; GONÇALVES, 2016); e a estrutura da informação (LAMBRECHT, 1994). 

No segundo capítulo, informamos a metodologia utilizada nas análises: a descrição

dos dados e o procedimento de busca; o Facebook e os gêneros textuais na cultura digital,

com destaque para a Gramática do Design Visual, já que uma parte significativa dos nossos

dados é composta por memes. No terceiro capítulo, apresentamos os dados coletados e os

analisamos,  com o auxílio da Gramática do Design Visual. Nossos dados são apresentados

nos subitens: Grupo 1: tipo avaliativa; Grupo 2: tipo deôntica e Grupo 3: tipo epistêmica.

Além disso, analisamos ainda um pequeno grupo de dados em que há imagem e texto verbal
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(NOVELINO, 2007; SANTOS, 2020). Nessas ocorrências, a construção subjetiva apresenta-

se  em estrutura  de  tópico-comentário  com adaptação  para  o  nível  da  sentença  complexa

(PONTES, 1981, 1987); concluímos a análise apresentando os resultados estatísticos. Por fim,

finalizamos com as nossas conclusões sobre o trabalho. 
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1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Esta  seção se  destina  à  apresentação  do arcabouço  teórico  que  será  aplicado  para

tornar  possível  essa  pesquisa  acerca  das  construções  subjetivas.  Adotamos  a  ideia  de

“Construção subjetiva” (DIAS  et al, 2017) com base na noção de construção proposta por

Goldberg (1995). Nossos estudos se desenvolvem à luz da perspectiva de Modelos Baseados

no Uso (BYBEE,  2016),  com incorporação  de  pressupostos  teóricos  funcionalistas  norte-

americanos  (THOMPSON, 1984;  HOPPER e  TRAUGOTT,  2003).  O tratamento  dado às

orações subordinadas subjetivas (conforme abordagem tradicional) é o de oração completiva

(NEVES, 2011; DUARTE, 2003). Além disso, discutiremos a conexão de orações com base

na  noção  de  encaixamento  (DECAT,  2001;  2014;  CASTILHO,  2019),  e,  por  fim,

abordaremos, em nossos estudos,  a forma – função como caminho para a  construção dos

sentidos do texto, bem como as motivações do falante/escrevente para produção dos padrões

observados, com foco na posição marcada da oração subjetiva (DIAS, 2013; PONTES, 1981;

GONÇALVES, 2016).

1.1  MODELOS  BASEADOS  NO  USO  COM  INCORPORAÇÃO  DE

PRESSUPOSTOS FUNCIONALISTAS NORTE-AMERICANOS

O funcionalismo é  uma corrente  linguística  que estuda a  relação entre  a  estrutura

gramatical e seus diferentes contextos comunicativos que interferem nos usos da língua,  e

centraliza os seus estudos em usos reais, buscando as motivações do falante que orientam suas

escolhas, sem corroborar a ideia de autonomia sintática (FURTADO DA CUNHA, 2015). 

Segundo a autora, a preocupação do funcionalismo é explicar as regularidades que se

observam no  uso  interativo  da  língua,  considerando  as  condições  discursivas  em que  se

verifica um determinado uso. Uma das premissas do estudo baseado no uso é não recorrer a

frases  criadas  propositalmente  para  serem  usadas  como  exemplos  do  que  seria  uma

demonstração  da  estrutura  da  língua.  Assim,  uma  análise,  em  perspectiva  funcionalista,

debruça-se sobre as funções que os enunciados e os textos desempenham na comunicação

interpessoal no uso real da língua.

De acordo com Bybee (2016), a língua é um fenômeno que possui estrutura aparente e

apresenta regularidade de padrões com variações significativas em todos os seus níveis, pois a

natureza  da  linguagem se  assemelha  às  dunas  de  areia,  já  que,  com o passar  do  tempo,
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apresentam variações que ocorrem de forma regular. Dessa maneira, um estudo centrado no

uso buscará explicar as regularidades da língua.

As dunas de areia têm regularidades aparentes de formato e estrutura, contudo elas
também  exibem  considerável  variação  entre  instâncias  individuais,  assim  como
gradiência e mudança ao longo do tempo. Se quisermos entender fenômenos que são
tanto estruturados quanto variáveis,  é  necessário  olharmos para  além das formas
superficiais  mutáveis  e  considerarmos  as  forças  que  produzem  os  padrões
observáveis (BYBEE, 2016, p.17).

Nessa  perspectiva,  é  possível  buscar  as  motivações  do  falante/escrevente  para  os

diferentes usos que se apresentam na interação social, visto que a forma e/ou o significado

podem variar dependendo do contexto de produção. Sendo assim, o estudo da língua em uma

perspectiva centrada no uso contempla uma análise dos fenômenos que são tanto estruturais

como funcionais,  fixos ou variáveis,  bem como as forças das quais resultam tais  padrões

encontrados.  Além  disso,  Bybee  (2016:  257)  alerta  que  é  de  suma  importância  que  o

significado seja abordado no contexto de uma teoria baseada no uso. A pesquisadora observa

que o olhar sobre o significado muito frequentemente revela influência na forma da língua.

Portanto, uma análise cuja centralidade esteja na semântica e na pragmática possibilita

descrições  linguísticas  mais  esclarecedoras,  já  que  o  foco  também  recai  sobre  a  função

(HALLIDAY, 1995;  LEHMANN 1988;  HOPPER e  TRAUGOTT,  2003).  Nesses  estudos

funcionalistas, o par forma-função sempre buscando as motivações do falante/escrevente que

determinam um uso em detrimento de outro.

 Já pensando as construções subjetivas (objeto deste estudo), elementos como a ordem

das orações, o valor semântico (a modalização deôntica ou epistêmica e a avaliação), a forma

verbal da oração matriz e da subjetiva, entre outros, agregam valores à estrutura, capazes de

variar,  o  que  depende  quase  completamente  do  uso  discursivo.  Portanto,  não  podem ser

deixados de fora numa análise em perspectiva funcionalista.  

Um linguista funcionalista levará em consideração as forças geradoras dos padrões

linguísticos  em  um  determinado  uso  da  língua,  já  que,  para  os  adeptos  dessa  corrente

linguística,  o  olhar  sobre  a  língua  deve  contemplar  as  motivações  que  impulsionam  as

variações, os usos e as forças que produzem esses padrões. Sendo assim, faz-se necessário

observar  os processos que envolvem a língua como fatores sociais, históricos, econômicos,

entre outros, considerando sempre a relação entre a forma e a função.  

É  nesse  sentido  que  o  estudo  com  incorporação  de  pressupostos  funcionalistas,

principalmente norte-americano,  nos permite  observar pontos que estão para além de uma
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análise centrada na sintaxe, incluindo as relações semântico-pragmáticas empregadas no uso

da  língua,  a  ordem  de  colocação  dos  constituintes  da  construção,  as  motivações  que

determinam o uso, etc.

Durante muito tempo, o estudo de sintaxe incidiu sobre a forma prioritariamente, pois

o  estudo  da  estrutura  obteve  centralidade  nessas  pesquisas.  Entretanto,  esse  quadro  vem

mudando com o surgimento do funcionalismo linguístico.

O termo funcionalismo ganhou força nos Estados Unidos a partir da década de 1970,
passando a servir de rótulo para o trabalho de linguistas como Sandra Thompson, Paul
Hopper e Talmy Givón, que passaram a advogar uma linguística baseada no uso, cuja
tendência principal é observar a língua do ponto de vista do contexto linguístico e da
situação extralinguística. De acordo com essa concepção, a sintaxe é uma estrutura em
constante mutação em consequência das vicissitudes do discurso. Ou seja, a sintaxe
tem  a  forma  que  tem  em  razão  das  estratégias  de  organização  da  informação
empregadas pelos falantes no momento da interação discursiva. Dessa maneira, para
compreender o fenômeno sintático, seria preciso estudar a língua em uso, em seus
contextos discursivos específicos, pois é nesse espaço que a gramática é construída
(FURTADO DA CUNHA, OLIVEIRA e MARTELOTTA, 2003, p. 23-24).

A partir do exposto, fica claro que o contato do falante/escrevente com a língua gera

experiências que o permitem criar novos enunciados. Para os funcionalistas, portanto, o olhar

sobre a pragmática é necessário, já que nos permite analisar os significados fornecidos ou

compartilhados pelo falante/escrevente e ouvinte/leitor no ato da comunicação. Nesse sentido,

o emprego da semântica e da pragmática nas análises nos possibilitam a compreensão dos

novos usos linguísticos.  Assim, a sintaxe e a pragmática não podem ser concebidas como

níveis estanques da gramática, uma vez que há uma relação intrínseca entre elas que orienta a

formação dos enunciados. Conforme Neves (2006), uma análise de cunho funcionalista não

ficará na superfície do texto, antes penetrará a sua organização.

Segundo Castilho (2019, p. 65), a sintaxe funcional observa a língua contextualizando-

a segundo a situação interacional com a atenção voltada para as categorias sociais e cognitivas

representadas em sua estrutura gramatical. O autor aponta que há diferentes funcionalismos

preocupados em abarcar os usos em seus estudos como a Escola Linguística de Praga com os

seus estudos em abordagem informacional da sentença, a Gramática  Sistêmica de M. A. K.

Halliday, a Gramática Funcional de Simon Dik, a Sintaxe Interacional de Sandra Thompson e

T. Ono e a teoria da gramaticalização que são apontadas pelo gramático como alguns desses

importantes estudos. Além disso, não podemos deixar de mencionar os trabalhos de Traugott,

Hopper, Givón, Heine e Kuteva, e vários nomes não menos importantes.

 Neves (1994) observa que, embora o conceito de funcionalismo em linguística tenha
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surgido em Praga,  ele  acabou,  posteriormente,  tomando  vida  própria,  ou  seja,  assumindo

outros valores de acordo com os diferentes autores que o abordam. Na vertente  europeia,

encontram-se os trabalhos que incorporam a semântica e a pragmática aos estudos da sintaxe;

e a principal contribuição do funcionalismo norte-americano é a proposta de estudar a língua

considerando o contexto linguístico e as situações de produção (RAMOS, 2016). Assim, o

funcionalismo surge como um movimento linguístico que pressupõe a análise sintática com

ênfase  na  função,  isso  a  partir  da  inserção  da  semântica  e  da  pragmática  nos  estudos

sintáticos, enfatizando a função do enunciado no contexto em que se dá o uso. De acordo com

a pesquisadora, a observação do forte vínculo entre gramática e discurso evidencia como a

forma da sintaxe é influenciada pelas estratégias de organização da informação pelo falante, e

vice-versa.  É nesse sentido que optamos pela  incorporação de pressupostos  funcionalistas

norte-americanos em nossa pesquisa.

1.2. CONEXÃO DE ORAÇÕES

A coordenação e a  subordinação são os dois processos de estruturação de orações

predominantes em estudos com abordagens de linha mais tradicional. Luft (2000), Cunha e

Cintra  (2017)  e  Bechara  (2019)  são  alguns  nomes  que  seguem essa  linha  tradicional  ao

abordarem  a  conexão  de  orações.  Esses  gramáticos  apoiam  os  seus  estudos  acerca  das

sentenças  complexas  (CASTILHO,  2019)  na  perspectiva  consagrada  pela  Nomenclatura

Gramatical Brasileira (NGB, 1959), segundo Rosário (2012).

Entre gramáticos e linguistas ainda não há um consenso no que diz respeito à sentença

complexa.  Uns  dão ênfase  ao  caráter  autônomo das  orações  ditas  coordenadas;  enquanto

outros destacam o plano em que se dá a autonomia,  buscando saber se ela  é sintática ou

semântica.  No entanto,  o  tratamento  dado  ao  assunto  põe  em evidência  a  fragilidade  do

critério, conforme veremos a seguir.

Para Luft (2000, p. 45): “O período composto pode ser estruturado de dois modos,

conforme a natureza das orações que o compõem: a) apenas com orações independentes, b)

com oração principal e oração (es) subordinada (s)”. Por outro lado, O professor Azeredo

(2003 apud ROSÁRIO, 2012) reconhece a dificuldade que há em se estabelecer a distinção

entre coordenação e subordinação. Para o autor, esses conceitos nem sempre são muito claros

e  inconfundíveis,  já  que,  tradicionalmente,  o  mais  comum  é  associar  a  coordenação  à

independência  e  a  subordinação  à  dependência.  Deste  modo,  aponta  a  necessidade  de  se

estabelecer uma identificação da natureza dessa dependência.
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Cunha  e  Cintra  (2017,  p.  608)  definem a  composição  do  período  pelos  seguintes

postulados:  (i)  constituído  por  orações  autônomas;  (ii)  constituído  por  orações  sem

autonomia. Assim, as sentenças compostas se diferem por serem as coordenadas autônomas e

as subordinadas sem autonomia. A exemplo da tradição gramatical, Cunha e Cintra também

se  valem  do  critério  da  dependência  /  independência  para  distinguir  os  processos  de

estruturação sintática.

Para Cunha e Cintra(2017), as orações subordinadas funcionam como termo de outra

oração a qual está ligada de forma a criar dependência, por outro lado, as coordenadas são

definidas como independentes, pois não se referem à outra oração, nem funcionam como um

de seus termos, ou seja, cumprem apenas o papel de completarem o sentido. Ao abordarem a

conexão de orações, Cunha e Cintra lançam mão da referida dicotomia como definição dos

processos e,  para tanto,  buscam, no critério  da (in)  dependência  sintática,  elementos  para

diferenciá-los. O critério adotado pelos gramáticos citados anteriormente é o da dependência

ou autonomia sintática das orações.

É  importante  saber  que  as  divergências  não  param  por  aí.  A  justaposição  e  a

correlação são apontadas por alguns estudiosos como processos de estruturação sintática além

da  coordenação  e  da  subordinação.  Nesse  terreno,  o  caminho  é  ainda  mais  espinhoso

(ROSÁRIO,  2012).  Para  os  seus  defensores,  a  justaposição  representa  o  processo  de

estruturação sintática em que as partes se unem sem que haja qualquer marca formal entre

elas. Já a correlação é defendida como o processo que se caracteriza pela presença de mais de

um conectivo, sendo um em cada oração. Assim, a correlação consiste em um mecanismo de

organização  de  orações   que  compõem  o  período  composto  em que  há  uma  relação  de

interdependência entre as orações, pois os conectores vem aos pares. (RODRIGUES, 2014;

ROSÁRIO e RODRIGUES, 2017). Entretanto não é objetivo do nosso trabalho resolver essa

questão, antes só nos limitaremos a apresentá-la.

 Dias  M.  e  Rodrigues  (2017)
 

observam  que  gramáticos  de  linha  tradicional

(BECHARA (1992), CUNHA E CINTRA (1985); KURY (2002); LUFT (2002) E ROCHA

LIMA (1998)), por considerarem apenas dois processos de estruturação sintática, geralmente

associam a justaposição às coordenadas assindéticas e a algumas orações substantivas que se

conectam sem conjunções integrantes. As autoras observam que a justaposição, em todos os

autores supracitados, é vista apenas como um modo pelo qual as orações se estruturam, não

recebendo, portanto, o estatuto de processo de integração de orações.

Matos  (2003)  aponta  a  existência  de  três  processos  de  estruturação  sintática:

coordenação, subordinação e aposição. A distinção entre coordenação e subordinação é feita
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com  base  na  forma  e  no  significado.  Já  a  aposição  é  defendida,  pela  autora,  como  um

mecanismo de conexão que consiste em justapor sintagmas ou frases a outro sintagma ou

frase.  Sendo  assim,  a  conexão  entre  as  unidades  ocorre  através  de  pausa  e  entonação

específica  (p.  557).  Deste  modo,  da  aposição  resulta  a  conexão  de  unidades  sintáticas

complexas que se distingue da coordenação, não podendo, portanto, ser reduzida a um caso de

coordenação.

No campo dos estudos da sintaxe,  essas dissonâncias funcionam como um entrave

para  uma  melhor  compreensão  dos  processos  de  estruturação  sintática,  e  têm  reflexos

negativos no processo de ensino-aprendizagem tanto entre alunos do ensino básico quanto

entre pesquisadores devido à imprecisão. A abordagem tradicional explicitada neste trabalho,

ao  contemplar  apenas  duas  formas  de  estruturação  sintática  e  pautar  os  seus  estudos  no

critério da dependência sintática e/ou semântica, acaba por deixar de lado questões que estão

para  além  da  gramática  estrutural,  desconsiderando  as  questões  discursivas  que  são

observáveis no uso da língua. 

Na Tradição gramatical,  algumas orações que se conectam sem a presença de uma

parte conectora são classificadas como orações reduzidas (infinitivo, gerúndio e particípio).

São duas as possibilidades de conexão de orações. Sendo assim, recebem a classificação de

desenvolvidas aquelas que se ligam por meio de conectivos e apresentam os verbos em uma

das  formas  finitas  (flexionado)  e  de  reduzidas  as  que,  além  da  ausência  das  conjunções

integrantes  que  e  se no caso das substantivas, apresentam ainda a forma verbal não finita.

Vejamos uma demonstração de ocorrência da oração substantiva em sua forma não finita a

partir de dados de uso de construções subjetivas:

Figura 2 - construção subjetiva não finita

Fonte: Facebook
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Essas orações, ao se ligarem sem utilizar uma conjunção, apresentam a forma verbal

não  finita  e  são  classificadas  como  justapostas  também  por  Decat  (2014)  que,  à  luz  do

funcionalismo, analisa as orações hipotáticas adverbiais e aponta que esse uso é muito comum

no português brasileiro. 

Na literatura funcionalista, encontramos a noção de encaixamento para definir o tipo

de relação das orações completivas com as orações matrizes nas sentenças complexas. No

âmbito  do  funcionalismo,  a  combinação  de  orações  não  fica  restrita  à  dicotomia

coordenação/subordinação, já que estudar a língua, para um funcionalista, vai além de olhar

para a estrutura linguística, ou seja, é preciso estudar a linguagem considerando as relações

semântico-pragmáticas.

Nesse sentido, Neves (2006, p. 226) afirma que:

Uma análise de base funcionalista penetra a organização dos enunciados para avaliá-
los não apenas sob diversos níveis (predicacional; proposicional; ilocucional), mas
também sob os  diversos  ângulos  que  envolvem a  atividade  linguística  (textual  /
informacional;  interacional),  e  o  faz  sempre  com  incorporação  dos  diversos
componentes (sintático; semântico; pragmático).

De posse disso, podemos pensar a questão da conexão de oração à luz de modelos

baseados  no uso com incorporação de pressupostos funcionalistas norte-americano, já que,

em perspectiva funcionalista, considera-se a existência de diferentes níveis de dependência

entre as orações. Vejamos como a abordagem funcionalista contribui para essa questão.

Conforme visto anteriormente, na tradição gramatical, a conexão de orações é dividida

em dois  processos:  coordenação  e  subordinação.  Nessa  perspectiva,  a  proposta  é  que  se

observe a dependência e a independência das orações que compõem o período. Porém, ao

analisar  principalmente  dados  de  uso  da  língua,  é  notório  que  nem  sempre  é  possível

categorizar com base nessa definição única. É como se a língua em uso não “coubesse” nesses

padrões rígidos de descrição e análise linguística, pois é viva e, portanto, se modifica, evolui e

apresenta características diversas.

Na visão funcionalista, buscam-se os diferentes níveis de conexão de orações. Hopper

e  Traugott  (2003)  propõem  um  continuum em  que  podemos  observar  três  pontos  de

aglomeração:  a  parataxe,  a  hipotaxe  e  a  subordinação.  Nessa  perspectiva,  analisam-se  as

construções, levando-se em conta dois fatores: dependência e encaixamento. Assim, analisar a

conexão de orações consiste em observar o grau de dependência entre as orações  (se maior

ou menor).
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Quadro 1 - continuum de integração de orações com base em Hopper e Traugott, 2003: 178

Parataxe
(independência)

Hipotaxe
(interdependência)

Subordinação (dependência)

[Dependência] - + +

[Encaixamento] - - +

A partir da proposta de Hopper e Traugott (2003), é possível analisar os diferentes

níveis  de  conexão  entre  as  orações.  Nessa  abordagem,  busca-se  analisar  o  continuum de

integração  entre  a  parataxe,  a  hipotaxe  e  a  subordinação.  Para  tanto,  consideram-se  a

dependência  e  o  encaixamento.  A  parataxe  encontra-se  em  um  extremo  do  continuum,

caracterizando a combinação de orações em que a relação é de relativa dependência, ou seja,

as orações são menos dependentes e menos encaixadas, ao passo que a hipotaxe apresenta

relativa  dependência  e  menos  encaixamento.  No  outro  extremo  do  continuum,  está  a

subordinação, cuja relação entre as orações é marcada por mais dependência e encaixamento

total (HOPPER e TRAUGOTT 2003).

A ideia da existência de graus de dependência nos processos de articulação de orações

é  recorrente  na  literatura  funcionalista.  Essa  visão  acerca  do  modo  como  as  orações  se

conectam pode ser vista, por exemplo, nos estudos de Halliday (1985), Haiman e Thompson

(1988), Lehmann (1988), Matthiessen e Thompson (1988), Braga (2001).

Para  Halliday  (1985),  a  conexão  de  orações  deve  ser  analisada  de  modo  a  se

considerar  os  tipos  de relações  semânticos-funcionais  e  a  dependência  entre  elas.  À vista

disso,  Braga  (2001)  vê  nesse  modelo  apresentado  por  Hopper  e  Traugott  (2003)  um

tratamento  mais  adequado aos processos  de combinação de orações  quando conjugado às

relações lógico-semânticas apresentadas por Halliday (1985) e à aceitação de que uma mesma

relação semântica pode ser codificada por diferentes estratégias sintáticas. 

Thompson (1984) classifica como problemática  a  forma como a subordinação tem

sido tratada. A autora aponta a necessidade de se contemplar as diferentes nuances existentes

entre as orações subordinadas. Isso porque, as orações subordinadas como se convencionou

classificar abarcam um grupo muito extenso de orações. De acordo com Thompson, ao se

colocar  várias  orações  de  estatutos  tão  diferentes  em  um  único  grupo,  desprezam-se  as

particularidades  de  cada  uma  delas,  já  que,  no  grupo  das  subordinadas,  são  alocadas  as

orações substantivas, as adjetivas e as adverbiais. 
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A  pesquisadora  observa  que  as  orações  as  quais  se  costuma  classificar  como

subordinadas podem ser divididas em dois grupos: em um, estão as hipotáticas, e no outro, as

encaixadas.  Nessa  concepção,  as  orações  encaixadas  são  as  completivas  e  as  relativas

restritivas,  pois  apresentam  maior  grau  de  integração,  em  outras  palavras,  são  mais

dependentes e mais encaixadas em suas orações matrizes; já as orações hipotáticas são menos

integradas, pois, embora apresentem mais dependência da outra oração, são menos encaixadas

em relação à matriz.  Sendo assim, as orações que estão em relação de hipotaxe são as de

função adverbial, pois apresentam maior grau de dependência, porém com maior mobilidade

dentro  do  período.  Incluem-se  ainda  nesse  grupo  as  orações  relativas  explicativas.  É

necessário,  portanto,  observar  a  língua  com atenção  e  ter  cautela  quanto  a  classificações

simplistas demais conforme apontado pela autora.

Seguindo essa linha, Castilho (2019: 339) afirma que o encaixamento ocorre com as

orações substantivas e as adjetivas. No primeiro caso, o encaixamento se dá em um sintagma

verbal da outra oração, estabelecendo uma relação argumental com esse sintagma, conforme o

exemplo dado pelo autor: O aluno falou que o professor tinha saído. (p. 337 [Grifos nossos]).

No segundo, ocorre uma relação de adjunção, pois a oração encaixada funciona como um

adjunto de um sintagma nominal da outra oração no qual se encaixa – O aluno que falou era

o melhor da classe (p. 337, grifos nossos).

Gonçalves (2011), em perspectiva funcionalista, aborda a oração subjetiva como uma

das formas de encaixamento  de orações  no português.  Em seus  apontamentos,  os  autores

advogam  em  prol  de  um  tratamento  das  orações  subordinadas  que  considere  suas

especificidades,  já  que,  no  grupo  das  subordinadas,  são  alocadas  orações  de  diferentes

estatutos sintático-semânticos sem que sejam considerados os diferentes níveis de integração

de orações no interior de um complexo oracional. São consideradas subordinadas as orações

substantivas, as adjetivas e as adverbiais (CUNHA e CINTRA, 2017;  BECHARA, 2019), no

entanto  há  diferentes  níveis  de  integração  entre  elas  que  precisam ser  contemplados  nos

estudos sintáticos e não podem ser, portanto, ignorados. E esse pensamento vai ao encontro do

exposto por Thompson (1984). 

Isso significa dizer que a integração de orações é pautada na combinação dos traços

(dependência) e (encaixamento). Assim, na parataxe, há relativa independência e integração

mínima entre as orações; na hipotaxe, as orações apresentam relativa interdependência e um

grau intermediário de integração; e, na subordinação, as orações apresentam total dependência

e  integração  máxima entre  elas,  por  isso,  recebem o estatuto  de  encaixadas.  Portanto,  as
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orações substantivas, logo, as subjetivas, que são objeto desta pesquisa, estão em relação de

encaixamento.

Duarte (2003) discute as orações completivas, que se caracterizam por se constituírem

como  um  argumento  de  um  dos  núcleos  lexicais  da  oração  matriz.  Devido  a  essa

característica, as orações complementos representam um argumento obrigatório. As relações

de ‘encaixamento’ são presentes em sentenças cujas orações que a compõem apresentam uma

articulação  de  maior  entrelaçamento,  pois  são  constituintes  da  construção  como  parte  da

estrutura de um sintagma. Deste modo, uma oração subjetiva é uma oração completiva, pois

está  encaixada  em outra  com função predicadora  (matriz),  em uma relação  de  soldadura

(BALLY, 1966 [1944]) em que ambas formam uma frase.

Como já mencionado anteriormente, a distinção entre coordenação e subordinação tem

provocado inúmeras inquietações nos mais diferentes gramáticos e linguistas de diferentes

visões teóricas. No entanto, estamos caminhando e muitas elucidações acerca disso já podem

ser encontradas em trabalhos e publicações de renomados pesquisadores. A exemplo disso,

Bally (1966 [1944]) propõe uma forma diferente de classificação em seu estudo sobre as

sentenças complexas. Para o autor, há sentenças complexas em que não existe a possibilidade

de segmentação das orações. Isso porque, para Bally, determinadas orações se ligam às outras

por meio de uma relação de soldadura. Acerca disso, Decat (2014: 131-132) afirma que:

Uma análise que leve em conta a noção de unidade informacional, aliada ao conceito
trazido  pela  relação  núcleo-satélite,  postulado  pela  RST,  não  irá  colocar,  numa
mesma  categoria,  como faz  a  Gramática  Tradicional,  orações  que  exibem tipos
diferentes de subordinação. Assim, uma nova classificação se impõe, sob uma ótica
funcionalista, separando, por um lado, as orações que mantêm um vínculo estrutural
mais  forte  com outra,  que é sua  matriz,  num ambiente  sintático de "soldadura".
Enquadram-se, nesse tipo, as orações subordinadas substantivas e a oração relativa
restritiva.  Num outro  campo  de  categorização  estariam as  orações  subordinadas
adverbiais e a oração relativa apositiva (ou não restritiva),  caracterizadas por seu
grau mais frouxo de interdependência, constituindo uma "segmentação", um satélite
que  fornece  informação  subsidiária  para  uma  oração  núcleo,  por  força  de  sua
materialização como uma unidade informacional à parte. 

Nesse  âmbito,  a  subordinação  vem recebendo  novo tratamento  nos  estudos  atuais

como (THOMPSON 1984; HOPPER e TRAUGOTT, 2003; DECAT, 2014). Esses estudos

destacam os diferentes níveis de dependência das orações subordinadas. Ou seja, destina-se

atenção para o fato de haver orações que, embora dependentes, apresentam opções quanto a

sua organização no discurso,  como as  orações  adverbiais  e as adjetivas  não restritivas.  E

ainda, orações com maior dependência, já que desempenham um papel gramatical e, portanto,

a dependência é determinada por fatos da gramática da língua (DECAT, 2014: 124); nesse
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grupo  estão  as  orações  relativas  restritivas  e  as  orações  complemento.  Observados  esses

elementos, torna-se possível aferir com maior precisão o tipo de relação existente entre as

orações que compõem a construção.

1.2.1 Completivas finitas e não finitas

Além  desses  pontos  já  abordados,  há  outros  fatores  que  também  podem  ser

observados. Do ponto de vista formal, uma oração encaixada pode se conectar à matriz com o

auxílio de um conectivo e apresentar a forma verbal finita; ou ainda é possível que traga o

verbo em sua forma infinita e sem parte conectora conforme já mencionamos. Nesta seção,

veremos com mais afinco a estrutura da oração completiva subjetiva.

Segundo Maurer Jr. (1959: 216 apud CASTILHO, 2019: 380), as orações infinitivas

eram muito vivazes no latim culto, em que o sujeito era trazido no acusativo e construía-se

com verbos como dizer, pensar, saber. De acordo com o autor, esse fenômeno não ocorria  no

latim  vulgar.  Já  em relação  ao  português,  observa  que  as  orações  infinitivas  devem sua

sobrevivência a uma questão de latinização de sua sintaxe.

Para Bechara (2019), as orações subordinadas constituídas por uma forma nominal do

verbo (infinitivo,  gerúndio  e  particípio)  e  sem nenhum elemento  de conexão são orações

reduzidas, e quase sempre elas podem ser desdobradas em desenvolvidas –  Declarei estar

ocupado = declarei que estava ocupado. (p. 422). O autor esclarece ainda que o conceito de

oração reduzida tem sido diversificado tanto dentro quanto fora da gramática.

A  principal  característica  das  formas  nominais  dos  verbos  é  a  de  não  poderem

expressar por si mesmas o tempo e o modo verbal. O gerúndio constitui o processo verbal em

curso; uma oração reduzida de gerúndio pode exercer as funções normalmente exercidas pelos

advérbios e pelos adjetivos.  O particípio constitui  o processo verbal acabado; uma oração

reduzida de particípio, assim como as de gerúndio, pode exercer as funções de um advérbio

ou de um adjetivo (CUNHA e CINTRA 2017). Já o infinitivo apresenta o processo verbal em

potência e aproxima-se de um substantivo. As orações infinitivas desempenham os papéis das

orações substantivas, adjetivas e adverbiais. No entanto, no português brasileiro, as adjetivas

reduzidas de infinitivo, conforme apontam Cunha e Cintra (2017), não são muito comuns. A

preferência, nesse caso, segundo os gramáticos, é pelas reduzidas de gerúndio.

Ainda sobre esse aspecto formal,  Decat  (2001),  ao observar as orações hipotáticas

adverbiais, aponta que a justaposição (orações ligadas sem conector e com o verbo em forma

não finita) pode apresentar relações peculiares dessas orações. A autora aponta, por exemplo,
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que há situações comunicativas em que o usuário da língua opta por estruturas cujas relações

de sentido não são explicitadas por um elemento conectivo. Nesse caso, há outras informações

que evidenciam a relação existente entre as orações, e essa relação é inferida no discurso. Essa

inferência  pode  estar,  por  exemplo,  no  modo  e  tempo  verbal,  aponta  a  autora.  Assim,

observamos que essas mesmas relações podem se estender a outras orações, como no caso das

substantivas que são objetos deste estudo.

[...] as proposições relacionais nem sempre são explicitadas através de uma
conjunção  que,  de  alguma forma,  expresse  o  tipo  de  relação  inferida  da
combinação,  ou  articulação,  de  cláusulas.  Na  verdade,  tais  proposições
existem independentemente de uma marca que as identifique (DECAT, 2001,
p. 130).

A autora  aponta  a  justaposição  (ou  orações  reduzidas)  como uma estrutura  muito

frequente na articulação de orações no português (DECAT, 2001: 135). Esse estudo nos ajuda

a entender essa forma de estruturação sintática comum na língua portuguesa. Nas palavras da

autora:  “Uma manifestação  muito  frequente  do fenômeno de articulação de  cláusulas  por

justaposição em português são as estruturas com cláusulas não-finitas; ou, para usar um termo

mais conhecido, cláusulas reduzidas” (DECAT, 2001: 135).

Em seus estudos, a pesquisadora abarca mais precisamente os casos de justaposição

entre as cláusulas reduzidas de infinitivo e observa que é possível identificar as relações de

sentido entre as orações mesmo quando não são evidenciadas por meio de conjunções, pois o

tipo de relação é inferido da combinação, ou seja, da articulação das orações. No caso das

construções subjetivas, objeto de estudo neste trabalho, é perfeitamente possível perceber a

existência  da  relação  semântica  entre  a  oração  matriz  com  função  predicadora  e  o  seu

argumento sujeito oracional sem conector.

Estudos  pautados  em  uma  abordagem  funcional-discursiva  se  preocupam  em

descrever a relação entre as sentenças, considerando o nível do discurso, e não somente o

nível  da  sentença.  Essa  metodologia  tem levado estudiosos  da  língua  à  adoção  de  novos

parâmetros que surgem da necessidade de se estabelecer a distinção entre encaixamento e

articulação  (combinação)  de  orações  (DECAT,  2001:  109).  No  encaixamento,  ocorre  a

integração estrutural das orações, ou seja, uma oração é parte constituinte da outra. E, sendo

assim,  é  possível  perceber  a  conexão  mesmo que não haja  um elemento  formal  entre  as

orações. 

Isso porque as orações manifestam uma relação semântica que pode ser observada

independente de haver ou não um conectivo. Em uma construção do tipo “É preciso amar as
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pessoas como se não houvesse amanhã” (Canção Pais e filhos – Legião Urbana), não há como

ter dúvidas de que as partes “é preciso” e “amar [...]” estão intrinsecamente conectadas, já que

a oração “é preciso” tem função predicadora, e é possível perceber a relação que há entre as

orações mesmo sem que haja um conectivo e apresente a forma verbal não finita. Nos termos

de Decat (2014), temos uma unidade de informação. Vejamos na figura abaixo como isso se

reflete em nossos dados de ocorrências de subjetivas:

Figura 3 - a conexão de orações não finitas – 

encaixamento sem conector

Fonte - Facebook

De acordo com Duarte (2003), as orações completivas podem trazer o verbo na forma

finita ou não finita, casos em que o verbo se apresenta, respectivamente, no modo indicativo

ou subjuntivo  e  no modo infinitivo  flexionado ou não.  As completivas  finitas  podem ser

introduzidas pelos complementadores que (mais comumente) ou se. A autora aponta ainda a

relação entre o tipo semântico do verbo e o complementador,  pois, segundo seus estudos,

completivas  finitas  selecionadas  por  verbos  de  inquirição  (investigar,  pedir,  perguntar)  e

verbos  dubitativos  negativos  (desconhecer,  ignorar,  não  saber)  são  introduzidas  pelo

complementador  se; já as completivas finitas selecionadas por verbos declarativos (decidir,

descobrir, dizer, informar, mostrar) podem ser introduzidas tanto pelo complementador  que

como pelo se.

Castilho (2019) aponta a função predicadora do verbo da oração matriz como uma das

condições  que  favorecem  o  uso  de  orações  infinitivas.  No  exemplo  apresentado  pelo
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gramático – a) Eu vi o ladrão retirar a tranca da porta. (CASTILHO: 381, grifos do autor) – ,

podemos observar um argumento objeto direto infinitivo sendo selecionado na construção.

De acordo com o autor, a “subordinada infinitiva” pode desempenhar praticamente as

mesmas  funções  das  substantivas  introduzidas  por  conjunções.  Acerca  das  substantivas

subjetivas, Castilho afirma que ocorre quando a matriz é preenchida por ser + adjetivo, como

em –  É MUIto difícil  a gente desenhar estritamente o que a gente vê a gente separar a

percepção... da... do conceito que nós fazemos do objeto... (EF SP 405) (CASTILHO, 2019:

381 [Grifos do autor]), o tipo exato de construção subjetiva selecionado para esse estudo.

1.3 A CONSTRUÇÃO SUBJETIVA

Nesta seção, discutimos conceitos base, com contribuição de aporte teórico pertinente

para a compreensão da construção subjetiva e de seus valores sintático e semântico-discursivo

evidenciados  no  corpus que  será  analisado  mais  adiante  (NEVES,  2011;  GONÇALVES,

2011; ; DIAS et al, 2017; DIAS E BRAGA, 2018; CASTILHO, 2019).

 A tradição gramatical opta por apresentar um estudo da oração com divisão de seus

termos  em  essenciais (sujeito  e  predicado),  integrantes (complemento  nominal  e

complementos verbais) e  acessórios (adjunto adnominal, adjunto adverbial) Cunha e Cintra

(2017) e Bechara (2019).

No âmbito da sentença complexa,  as orações subjetivas são alocadas no grupo das

orações  substantivas.  São  chamadas  substantivas  por  desempenharem as  mesmas  funções

exercidas  pelo  sintagma  nominal  (AZEREDO,  2014).  Como  já  vimos,  as  subjetivas  ora

apresentam forma reduzida,  ora desenvolvida,  constituídas,  respectivamente,  de  verbos em

uma das formas nominais, e de verbos na forma finita. Quando desenvolvidas, além de serem

encabeçadas  pelas  conjunções  integrantes  que e  se podem  ainda  ser  introduzidas  por

pronomes, ou advérbios interrogativos no caso de interrogação direta e apresentam as formas

verbais flexionadas (ROCHA LIMA, 2011).

Cunha e Cintra (2017) apontam as orações subjetivas como aquelas que exercem a

função de sujeito no período composto por subordinação. A equivalência de função entre o

sintagma nominal  e  o  argumento  oracional  é  o  caminho escolhido  por  esses  autores  que

acabam  deixando  de  fora,  de  seus  estudos,  outras  investigações  como,  por  exemplo,  as

relações semântico-pragmáticas.

De acordo com Gonçalves (2011), uma análise dos dados que avalie a relação sintática

e semântica é capaz de apontar os seguintes parâmetros nas construções subjetivas: “categoria
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do  predicado  matriz (verbo,  adjetivo,  nome);  valor  semântico-pragmático  do  predicado

matriz (epistêmico,  deôntico,  avaliativos,  outros),  formato  da  oração  encaixada  (finita,

infinita) e relação tempo-modo entre matriz e encaixada (...)” (p. 91 grifos do autor). Segundo

Gonçalves, é o entrecruzamento desses parâmetros que torna possível os diferentes padrões de

encaixadas, e nós buscaremos contemplá-los em nossos estudos.

Ao abordar as funções das orações substantivas, Neves (2011: 335) observa que essas

orações  são  encaixadas ou  integradas em  uma  outra  oração,  considerada  matriz,  ou

principal. De acordo com a autora, as orações substantivas apresentam função argumental de

um termo valencial da oração na qual está encaixada. São, portanto, orações completivas, por

completarem a valência do verbo da oração matriz.

Nessa mesma linha, Duarte (2003) esclarece que as orações completivas são aquelas

que, numa construção de complementação, funcionam como um argumento obrigatório de um

núcleo  da frase superior.  Deste  modo,  a  oração completiva  é  sempre selecionada por um

elemento da outra oração que predica a oração completiva.

Nesse  estudo,  conforme  Dias  et  al (2017),  adotamos  a  designação  “construções

subjetivas” para aquelas sentenças complexas2 que se constituem de oração matriz e de oração

ou orações que se comportam como sujeito. No entanto, as autoras sinalizam que o sujeito

oracional não exibe os traços prototípicos de sujeito, já que apresenta “traços negativos de

agente, de tópico, de tema, de informaticidade dada, de individualização e para o qual não

servem os critérios de animacidade.”

No  corpus para seus estudos, as pesquisadoras se depararam com construções cujas

orações  matrizes  foram alçadas  à  posição  tópica  na  construção.  Nesse  sentido,  o  sujeito

oracional é esvaziado de traços de tópico e de tema. Em construções que se constituem de

orações subjetivas formadas por verbos em sua forma não finita, observa-se a ausência de

traços de agente. A simples escolha pelo emprego do infinito impessoal, ou seja, a forma não

flexionada do verbo, confere a toda a construção o sentido genérico, ou indefinido, por não

haver relação com uma pessoa gramatical, já que a forma verbal fica invariável, disso resulta

a ausência de traços de sujeito. Não é possível definir, deste modo, quem é o agente da ação

expressa pelo verbo. Portanto, a forma verbal finita, ou seja, flexionada, é a forma na qual se

enfatiza o agente do processo verbal que é, nesses casos, claramente expresso e contém os

traços de sujeito prototípico.

As  autoras  adotam  o  rótulo  de  “construção  subjetiva”  para  referenciar,  de  forma

concomitante,  tanto  o  domínio  conceptual  da  subjetividade  quanto  a  função  de  sujeito

2 Conforme Castilho (2019)
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oracional que constitui a construção com a oração predicadora. De acordo com Bybee (2016,

p. 28), “A ideia crucial por trás da construção é que ela é um pareamento direto entre forma e

significado que tem estrutura sequencial e pode incluir posições que são tanto fixas quanto

abertas.

As  construções  subjetivas  podem apresentar  diferentes  tipos,  a  depender  do  valor

semântico da oração matriz.  Nesse sentido,  Castilho (2019) esclarece que a oração matriz

expressa uma avaliação do conteúdo da oração completiva subjetiva. Portanto, a modalização

é conferida à matriz por meio de verbos e/ou adjetivos que contêm propriedades modais, cujos

valores podem ser: (i) epistêmico asseverativo; (ii) epistêmico dubitativo; (iii) deôntico; (iv)

pragmático3.

1. Modalizadores epistêmicos asseverativos integram o núcleo da matriz quando o
falante apresenta o conteúdo da proposição numa forma asseverativa (afirmativa ou
negativa), ou interrogativa (polar ou não polar).
2.  Modalizadores  epistêmicos  dubitativos integram o núcleo  da matriz  quando o
falante expressa sua dúvida com relação ao conteúdo proposicional.
3. Modalizadores deônticos integram o núcleo da matriz quando o falante considera
obrigatório o conteúdo proposicional (CASTILHO, 2019, p. 363).

Por outro lado, a matriz de avaliação, segundo o autor, é responsável por traduzir as

reações  do  falante/escrevente  em  relação  ao  conteúdo  da  oração  subjetiva,  sendo  mais

carregada da função emotiva da linguagem, conforme veremos mais adiante na seção em que

abordamos melhor a semântica da oração matriz.

As construções subjetivas que compõem este trabalho se constituem de [oração matriz

[verbo ser  /  estar  /  ficar  na  3ª  pessoa  do  singular +
 

predicativo  deôntico,  epistêmico,

avaliativo] + oração completiva subjetiva verbo finito e não-finito], podendo ocorrer a ordem

marcada, oração completiva subjetiva anteposta à oração matriz, conforme exemplificamos

com as mostras a seguir que antecipam um pouco do que encontraremos na análise dos dados.

Vejamos:

3 Optamos pelo termo “avaliativa / avaliação”, (NEVES, 2011; DIAS & BRAGA, 2018), em detrimento de 
“modalização pragmática” (Castilho, 2019).
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Figura 4 - construções subjetivas avaliativas

Fonte - Facebook

Figura 5 - construções subjetivas deônticas

Fonte -  Facebook
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Figura 6 - construções subjetivas epistêmicas

Fonte -  Facebook

1.3.1 O verbo da oração subjetiva: valor semântico verbal

Passamos agora a tratar da questão semântica que se observa nos processos verbais da

oração  subjetiva.  Castilho  (2019)  versa  acerca  da  semântica  dos  verbos  com  base  nas

sistematizações de Aristóteles e Halliday. Sobre o que propõe Aristóteles, o autor traz uma

contribuição de Ilari e Basso (2008):

A primeira sistematização para as características acionais do verbo foi feita, até onde
sabemos,  por  Aristóteles  [...].  Ele  separava  os  verbos  em três  grandes  categorias:
“estados”, “movimentos” e “atividades”, segundo o quadro a seguir:

Quadro 2 - categorias de verbos

ESTADOS PROCESSOS

Movimentos (Kínesis) Atividades (enérgeia)

Fonte -  Ilari/ Basso (2008ª: 264 in: Castilho, 2019)

À  luz  de  Aristóteles,  Castilho  (2019)  esclarece  que  os  verbos  de  “estado”

caracterizam-se por não expressarem ações propriamente ditas, e sim situações que perduram
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durante  algum  tempo  sem  que  haja  modificação.  Sendo  assim,  o  fato  de  não  haver

modificações é o que faz com que “estados” e “processos” se oponham.

Por  meio  dos  exemplos  a  seguir,  Castilho  explicita  a  diferença  apresentada  por

Aristóteles:

(5-2)  ...fonoaudiólogos [...] essa palavra eu tenho uma dificuldade louca pra falar.

(DID SP 251)

(5-3)  Eu  fui  aluno de um colégio particular  durante muito tempo (D2 POA 120)

(CASTILHO, 2019, P. 415, grifos do autor).

Nesses dados, o autor exemplifica usos típicos de verbos de “estados” destacados em

negrito (tenho e fui). Já, nas ocorrências abaixo, podemos ver a distinção entre os “processos”:

(5-4) a) são operários da construção civil? Não acredito que ganhem salário mínimo
na grande maioria [...] são sujeitos que atendem ao setor terciário, que é prestação
de serviços, que fazem biscates e, e vendem na rua, vendem verdura, e dão recado e,
e cuidam de automóvel e fazem aquilo (D2 POA 120).
b) o zelador... zela pelo prédio todo... e tem sob sua guarda todos os empregados... do
prédio (DID SP 251) (CASTILHO, 2019, P. 415 , grifos do autor).

Em (5-4), o autor exemplifica predicados de “atividades” por meio das formas verbais

em negrito (fazem, vendem, vendem, dão, cuidam e fazem), já que descrevem processos que

não têm um fim predeterminado. Diferente do que podemos observar em:

(5-5) [o  cachorro]  não  permitia  que  a  gente  medicasse  então  para  dar um
comprimido ou uma injeção... ele ia todos os dias ao enfermeiro... (DID SP 251)

(5-6) se o próximo animal (que eu) preciso caçar é um cavalo eu vou desenhar um
cavalo  em  cima  daquilo...  não  tem  importância...  ficar  uma  sobreposição  de
imagens... porque não é para ser visto... certo? (EF SP 405) (CASTILHO, 2019, P.
415, grifos do autor).

Utilizando os dados (5-5) e (5-6), Castilho demonstra verbos (dar, ia e desenhar) que

apresentam  processos  cujo  fim  é  predeterminado.  Para  concluir,  vejamos  as  diferenças

conforme detalhamento do autor:
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O que se quer dizer  com isso é que  vender  verdura e  cuidar de automóvel são
processos que podem durar indefinidamente (à parte o fato de que algumas pessoas
ganham na loteria esportiva e mudam de vida, e outras se aposentam), ao passo que
o processo de dar um comprimido ao cachorro alcança o seu fim natural assim que o
cachorro deglutiu o medicamento) (CASTILHO, 2019: 415, grifos do autor).

A partir de pressupostos de Halliday (1985), na análise dos dados, serão consideradas

três  experiências  humanas: ser,  sentir e  fazer.  Segundo  o  autor,  há  diferença  entre  a

experiência interna e a externa. A primeira diz respeito ao que ocorre dentro de nós, agentes

da ação verbal,  e está  relacionada à  consciência,  ao que se percebe,  sente,  imagina.  Já a

segunda representa a experiência das ações que independem de os participantes realizarem

coisas e podem estar relacionadas a coisas abstratas ou concretas.

Para Halliday (1985), os tipos semânticos de verbo podem ser: (i) de cognição; (ii)

existencial;  (iii) de sentimento; (iv) material;  (v) de percepção; (vi) relacional;  (vi) verbal.

Scheibman (2001) acrescenta ainda a essa lista dois outros tipos semânticos encontrados em

sua pesquisa: (i) corporal; possessivo / relacional. Somando, portanto, nove tipos semânticos

de verbo ao todo.

Seguindo essa linha, conforme Halliday (1985) e Scheibman (2001), podemos analisar

as formas verbais da oração subjetiva, encontrando os seguintes valores semânticos, a saber:

(i) de cognição quando o verbo apresenta atividade cognitiva, como saber, lembrar, decorar,

etc., a exemplo da nossa ocorrência abaixo:

Figura 7 - verbo de cognição

Fonte - Facebook



39

(ii) existencial: quando apresenta valores como existência, acontecimento (estar, acontecer,

ter, haver):

Figura 8 - verbo existencial

Fonte -  Facebook

(iii) de sentimento expresso por aqueles verbos que, como o nome sugere, são responsáveis

por traduzirem sentimentos, desejos, emoções, como desejar, sentir, amar, necessitar):

Figura 9 - verbo de sentimento

Fonte - Facebook
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(iv)  materiais,  que  expressam  ações  do  campo  do  fazer,  realizações  e  acontecimentos

concretos ou abstratos, como fazer, ensinar, ir, desenhar, trabalhar, cuidar:

Figura 10 - verbo material

Fonte – Facebook

(v) de percepção são obtidos com verbos que denotam processos do campo da percepção, da

atenção, como perceber, ver, ouvir, encontrar, enxergar:

Figura 11- verbo de percepção

Fonte – Facebook

(vi) relacional quando o verbo representa o processo de ser, tal como abordagem da tradição

gramatical (X é Y):
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 Figura 12 - verbo relacional

Fonte – Facebook

(vii) verbal é o dicendi, expressa o processo do dizer. É expresso por todo verbo de elocução,

como dizer, falar, perguntar:

Figura 13 - verbo dicendi

Fonte – Facebook
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(viii) possessivo /relacional: denotam processos verbais que expressam posse no sentido de ter

/ possuir:

Figura 14 - verbo relacional/possessivo

Fonte – Facebook

(ix)  o  corporal  /  comportamental  representa  atividades  corporais  (SCHEIBEMAN, 2001).

Verbos que traduzem os processos de comportamento fisiológico ou psicológico, como sorrir,

acordar.

Figura 15 - verbo corporal/comportamental

Fonte - Facebook
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1.3.2 A oração matriz

Dias et al (2017) esclarecem que, do ponto de vista sintático, a oração matriz exerce

função predicadora, selecionando a oração subjetiva, podendo ainda desempenhar a função

avaliativa e modalizadora. Além disso, as autoras chamam a atenção para um outro ponto:

morfossintaticamente, a oração matriz em terceira pessoa do singular possibilita ao falante

simular seu distanciamento. Ou seja, a forma unipessoal favorece a interpretação de que o

falante  esteja  descomprometido  com o que é  declarado na construção. De acordo com as

pesquisadoras e, conforme podemos ver em Dias (2013a; 2013b); Dias e Braga (2018), esse

recurso permite uma leitura de ação genérica e não pessoal em relação à informação da oração

subjetiva.  Do  ponto  de  vista  semântico-discursivo,  a  oração  matriz  desempenha  função

modalizadora  (epistêmica,  deôntica)  ou  avaliativa  (expressando  apreciação,  afeto  e

julgamento).

Outro ponto a se considerar na análise das construções subjetivas diz respeito ao nível

textual. Vejamos, portanto, o que afirmam Dias et al (2017) com base em Dias (2015):

Do ponto de vista textual-discursivo, podemos observar uma relação especial que se
estabelece entre a construção subjetiva e o entorno discursivo, em cujas dobras estão
as camadas pragmáticas. Explicamos: geralmente, a construção sob estudo veiculará
uma noção semântica impessoal, genérica e, em alguns casos, negativa em relação ao
entorno marcado por experiências pessoais do indivíduo, exemplificações em primeira
pessoa do singular ou plural, e valores positivos. Todos mobilizados para atenuar a
posição do falante (DIAS et al, 2017).

Diante disso, fica clara a relação intrínseca entre a forma e a função da linguagem. Um

olhar sobre a língua em uso que considere a função revela, por exemplo, o caráter subjetivo da

linguagem,  as  motivações  do falante/escrevente  que determinam o uso,  suas  preferências,

entre outros.

Dias e Braga (2018), com base em Lyons (1996) e Traugott (2010), afirmam que a

subjetividade corresponde à expressão das atitudes e crenças dos falantes/escreventes e varia

segundo  as  situações  discursivas.  As  autoras  apontam,  assim,  a  subjetividade  como  um

recurso semântico-pragmático utilizado para expressar as atitudes, as crenças e a imagem do

falante frente ao outro. Evidenciam, portanto, que um estudo que contemple não só a forma,

mas  também o significado pode revelar  informações  que não seriam observadas  em uma

análise que só abarque a forma das construções em análise, como, por exemplo, as motivações

do falante/escrevente que dão origem às estruturas em uso na língua.



44

 O  usuário  da  língua  dispõe  de  recursos  variados  para se inserir na linguagem e de

 habilidades linguísticas que lhe permitem deixar suas marcas pessoais. Portanto, além das

modalizações e das avaliações e da ordem de colocação das orações dentro da construção,

observa-se também a impessoalidade como um importante recurso que marca a atitude do

falante/escrevente (DIAS, 2013).

Conforme  já  mencionamos  anteriormente,  a  construção  subjetiva  em estudo  nesta

pesquisa é constituída de oração matriz [verbo ser na 3ª
 
pessoa do singular +

 
nome [deôntico,

epistêmico,  avaliativo] + oração subjetiva  [verbo finito  e não-finito]].  A impessoalidade é

apontada por Dias e Braga (2018) como uma característica própria das construções subjetivas.

Segundo  as  pesquisadoras,  a  impessoalidade  da  oração  matriz  é,  morfologicamente,

caracterizada pela unipessoalidade do verbo  ser em 3ª pessoa do singular, a não pessoa, e

funciona como um excelente recurso para escamotear a expressão da subjetividade.

Para Dias e Braga (2018):

O  falante  camufla  sua  própria  posição  em  relação  ao  conteúdo  da  sequência
discursiva. Assim, no desenvolvimento ou início de subtópico, é importante que ele
coloque  a  sua  mensagem  como  algo  de  teor  geral  e,  portanto,  impessoal,
descomprometendo-se. Ou seja, é importante que o falante/escrevente não seja muito
direto  e  impositivo,  mas  coloque  a  própria  avaliação  como  algo  que  pertença  à
experiência de todos os falantes/escreventes.

Portanto,  o  efeito  de sentido construído  a partir  da escolha  da forma verbal  evidencia  as

motivações do falante/escrevente que são geradoras do padrão observado, pois um olhar sobre

a forma-função nos  revela  que o emprego da forma unipessoal  do verbo nas construções

agrega valor de verdade ao que se declara na matriz acerca da oração subjetiva, uma vez que o

distanciamento pretendido visa à ocultação das experiências pessoais do usuário ao avaliar a

proposição da subjetiva por meio da matriz modalizadora ou avaliativa.

Dias (2013b), em seus estudos acerca da impessoalidade, aponta como a não pessoa

pode contrastar com o entorno linguístico:

Embora haja sujeito oracional expresso, o falante opta pela forma sintática unipessoal
(estrutura  predicadora  em  3.ª  pessoa  do  singular),  que  dá  um  matiz  semântico
impessoal à estrutura predicadora alçada à posição inicial  da construção. Com este
recurso, o falante pode fazer contraste entre a construção completiva impessoal e o
entorno discursivo (1.ª e 3.ª pessoas do plural), minimizando a sua participação no
evento, corrigindo para se descomprometer.
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Ramos (2016), analisando as construções subjetivas epistêmicas, observa que:

A caracterização  do entorno se faz  necessária  ao abordarmos  a impessoalidade da
construção  subjetiva com É + ADJETIVO ASSEVERATIVO. Se verificarmos um
entorno mais geral, ou seja, quando o falante se distancia ainda mais, com a intenção
de não se comprometer e opta por argumentação e evidencialidade a fim de atribuir
maior  valor  de verdade,  a  expressão  de (inter)  subjetividade  é  revelada  com mais
intensidade.  E,  quando averiguado,  em  um  entorno  mais  específico,  com  marcas
morfológicas  de verbos  em 1ª  pessoa do singular,  o  enunciador  se inclui  mais no
contexto, dessa maneira atribui um caráter mais opinativo ou apreciativo por meio da
avaliatividade  e  a  expressão  da  subjetividade  é  revelada com  menos  intensidade.
Podemos  verificar  menor  intensidade  na  expressão  da  subjetividade, com  menor
desejo de convencimento, quando se trata de informações compartilhadas, pois não há
preocupação em fazer com que o enunciatário aceite o que é dito (RAMOS, 2016, p.
32-33).

Assim, podemos perceber  a impessoalidade da oração matriz  como um importante

ponto  a  ser  considerado  nas  análises  das  construções  subjetivas.  Pois,  por  meio  do

distanciamento forjado, o falante/escrevente tenta atribuir valor de verdade ao enunciado, uma

vez  que  a  marca  de  primeira  pessoa  insere  textualmente  o  enunciador  no  discurso,

aproximando-o de seu (s) interlocutor (es). Dessa forma, a impessoalidade da matriz promove

o  descomprometimento  do  falante/escrevente  em  relação  à  avaliação  feita  na  construção

subjetiva seja de modalização, seja de avaliação.

Portanto,  a  impessoalidade  nas  construções  subjetivas  representa  uma  marca  de

subjetividade que se realiza morfologicamente pela unipessoalidade do verbo na 3ª pessoa do

singular. No entanto, há uma tentativa do falante/escrevente de camuflar essa expressão da

subjetividade, pois a construção apresenta ares de impessoalidade, a não pessoa; mas sabemos

que o ser humano é um ser ideológico, e, mesmo em situações em que a imparcialidade se faz

necessária, a nossa ideologia se revela, em maior ou menor grau, dependendo, é claro, da

capacidade de cada um de simular a imparcialidade, imagine se não havia subjetiva diante de

uma situação em que se faz uma avaliação. Assim, ao utilizar uma construção que apresente

um valor mais geral,  o falante/escrevente por meio da estrutura predicadora em 3ª pessoa

simula a diminuição de sua participação na avaliação feita.

1.3.2.1 A semântica da oração matriz: a modalidade e a avaliação

O uso da língua é sempre repleto de intenções. O propósito da comunicação  que vai

determinar a forma como a língua se materializará. A manifestação da língua, nesse caso, é

afetada por fatores que determinam o uso, logo a estrutura utilizada, as palavras e os recursos 
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são todos determinados de acordo com os propósitos comunicativos do falante / escrevente.

Há muito a ser observado no estudo das modalidades, pois modalizar é um mecanismo

linguístico complexo, já que há um processo cognitivo envolvido no que, à primeira vista ou

em uma análise desavisada, pode vir a ser desconsiderado. Isso seria um erro, pois pensar a

língua e sua sintaxe considerando a semântica e a pragmática pode nos  levar a perceber mais

do que uma análise pautada tão somente nos aspectos formais  não revelaria.

No que tange à modalização, as construções subjetivas podem ser de diferentes tipos

(NEVES,  2011).  O  usuário  pode  modalizar  ou  fazer  uma  avaliação,  por  exemplo.  Nas

construções  de  modalidade  e  de  avaliação,  a  oração  matriz  se  constitui  de  adjetivo

modalizador  ou qualificador,  respectivamente,  antecedidos  ou  não do verbo ser  (DIAS E

BRAGA,  2018).  O  falante/escrevente  seleciona  o  adjetivo  conforme  as  propriedades

semântico-discursivas  que  melhor  atendem às  suas  necessidades  comunicativas  no ato  da

interação  social.  Ou  seja,  essa  escolha  é  orientada  pelo  efeito  de  sentido  final  a  que  se

pretende.

A modalização é uma forma encontrada pelo falante/escrevente para exprimir  suas

atitudes e opiniões acerca da informação da oração completiva (NEVES, 1996) e, ao fazê-lo,

o  falante/escrevente  expõe  sua  avaliação  com  base  no  conhecimento  compartilhado

socialmente. Essa avaliação pode ser subdividida em diferentes tipos. Esse trabalho abarca o

tipo deôntico (necessidade/obrigatoriedade), o epistêmico (de dúvida, de certeza).

Quirk (1985 apud Neves, 1996, p. 164) afirma que “a modalidade pode ser definida

como  o  modo  pelo  qual  o  significado  de  uma  frase  é  qualificado  de  forma  a  refletir  o

julgamento do falante sobre a probabilidade de ser verdadeira a proposição por ele expressa”.

De acordo com Castilho (2019), uma sentença possui dois componentes, o modus e o

dictum, a saber:

O  dictum é  a  informação  contida  na  sentença,  é  o  seu  conteúdo  proposicional,
representados gramaticalmente pelos constituintes [sujeito – predicado].

O  modus  é a avaliação que fazemos sobre o  dictum, que podemos apresentar como
uma certeza, uma dúvida, uma ordem etc.; ele é representado gramaticalmente pela
entoação, pelo modo verbal e por advérbios e adjetivos sentenciais.

Agregue-se a isso a modalidade, que é o propósito com que enunciamos o conteúdo da
sentença, tal como asseverar, indagar, ordenar. Com base nas diferentes modalidades,
podemos propor uma tipologia discursivamente orientada das sentenças (CASTILHO,
2019, P. 321-322).
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Assim, entendemos a modalidade como uma tomada de posição do falante/escrevente

mediante um discurso, essa tomada de posição tem relação com a ideia de uma ação ou ações

necessárias ou possíveis (Neves, 2006).

Neves (1996: 164), citando Kiefer (1987), observa que há três tipos de modalidade:

a) como expressão de possibilidade e de necessidade (seja ela alética, seja epistêmica,
seja deôntica);
b)  como expressão  de  atitudes  proposicionais  (com verbos  que  expressam  estado
cognitivo, emocional ou volitivo + oração completiva);
c) como expressão de atitudes do falante (qualificação cognitiva, emotiva ou volitiva
que o falante faz de um estado-de-coisas).

Baseando-se  em  Saint-Pierre  (1992:1),  Neves  observa  que  a  modalização  é  uma

operação em que o falante/escrevente assume uma posição acerca do conteúdo proposicional

de seu enunciado em relação a um evento ou a uma relação intersubjetiva (NEVES, 1996, p.

164). De acordo com a autora, há dois eixos conceptuais básicos, no que tange à modalidade.

Um eixo é do conhecimento, em que está situada a modalidade epistêmica, o outro é o da

conduta e situa a modalidade deôntica.

Neves alerta que, no eixo do conhecimento, há um ponto do continuum que vai da 

certeza a diferentes graus do possível. Vejamos:

A avaliação epistêmica se situa em algum ponto do continuum  que, a partir de um
limite  preciso,  onde  está  o  (absolutamente)  certo,  se  estende  pelos  limites  e
indefinidos  graus  do possível.  A  língua  dispõe  de  uma  série  de  expressões  para
relativizar  os  diversos  pontos  desse  espaço,  conforme  convenha  à  intenção
comunicativa (NEVES, 1996, p. 178 , grifos da autora).

Os modalizadores epistêmicos podem ser asseverativos ou dubitativos. No primeiro

caso, atribuem à matriz uma avaliação com valor de verdade,  não deixando margem para

dúvidas;  no  segundo,  integram  a  matriz  que  expressa  a  dúvida  do  falante  em relação  à

declaração da oração completiva; enquanto que os modalizadores deônticos são responsáveis

por atribuírem à matriz a propriedade semântica de obrigação, de necessidade (NEVES, 2011;

CASTILHO, 2019).

Já  em relação  ao eixo  da  conduta,  Neves  observa  ainda  o caráter  de  obrigação  e

permissão da modalidade deôntica. A autora afirma que esses processos podem corresponder

a atos diretivos de fala, já que essa modalidade está ligada a formas verbais imperativas, isto

é, realiza-se por meio de verbos e não de adjetivos. Nesse caso, o projeto comunicativo tem

por objetivo induzir o interlocutor a realizar algo. Contudo, Neves também salienta que o
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valor  deôntico  pode  ser  obtido  ainda  por  meio  de  frases  declarativas,  valendo-se  de  um

predicativo. 

Do ponto  de  vista  semântico-discursivo,  a  oração matriz,  de  acordo com Castilho

(2019),  possui  a  propriedade semântica  de  atribuir  uma avaliação  do conteúdo da  oração

completiva.  A  modalização  deôntica  está  atrelada  a  valores  de  necessidade  por

obrigatoriedade  por  parte  do  anunciante,  ficando  a  execução  a  cargo  do  destinatário.  A

modalização  epistêmica  exprime opinião  ou conhecimento  do falante  e  designa,  portanto,

aquilo que o anunciante entende como acontecimento provável,  ou certo (NEVES, 2011).

Assim,  é  perceptível  que valer-se de uma função modalizadora  vai  além de uma simples

escolha lexical ou estrutural, pois, ao usá-la, o usuário da língua emprega a sua subjetividade

que atravessa todo o discurso.

 E, como esse tipo de modalidade vai da noção de absoluta obrigação ao permitido,

pode ser, portanto,  pensado em um  continuum.  Deverá ser observado, então,  o caráter da

modalidade deôntica que se situa no domínio do dever (obrigação e permissão), expressando

um ato diretivo de fala quando está atrelada ao imperativo. O falante / escrevente, deste modo,

ao lançar mão da modalidade deôntica, busca induzir o interlocutor a agir de determinada

forma.

Almeida  (1980 apud  Neves,  1996),  propõe  duas  classificações  para  a  modalidade

deôntica: a) obrigação moral, interna, ditada pela consciência; b) obrigação material, externa,

ditada por imposição de circunstâncias externas. Já vimos que a modalidade deôntica se situa

no eixo da conduta. Mas como isso ocorre na prática? O falante/escrevente ao se valer de uma

construção de valor deôntico, depara-se com duas opções de projetos comunicativos: ou ele

constrói a ideia de obrigatoriedade e permissão com base em valores sociais, ou em valores

que decorrem da consciência dos interlocutores.  É disso que decorre a ideia de obrigação

interna e externa. Com o dado a seguir, exemplificamos a obrigatoriedade que é ditada por

imposição de circunstâncias externas, pois ninguém possui uma necessidade fisiológica de

“bater para educar”, trata-se na realidade de uma questão cultural, portanto ditado por valores

externos:
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Figura 16 - obrigatoriedade externa

Fonte – Facebook

Por outro lado, no exemplo abaixo, é possível observar uma ocorrência de obrigação

interna, ditada pela consciência. Nesse sentido, a obrigação representa algo imposto, já que

corresponde a ser obrigada ou necessária a realização da situação que se apresenta.  Fazer

pausa, neste contexto, significa descansar; o descanso é inerente ao ser vivo.

Figura 17 - obrigatoriedade interna

Fonte – Facebook

A  modalidade  deôntica  indica  uma  obrigação  que  decorre  de  fatores  internos  ou

externos. A construção “é preciso mudar”, por exemplo, utilizada em um contexto em que

essa  frase  é  dita  para  justificar  uma  mudança  no  visual,  indica  sim  uma
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obrigatoriedade/necessidade,  mas  que  passa  pela  ação  humana,  pois  não  é  algo  que  seja

independente  do ator,  antes é uma concepção de necessidade de mudança que decorre de

valores estéticos  compartilhados socialmente. Contudo, imaginemos uma outra situação em

que  a  construção  deôntica  “é  preciso  fazer  hemodiálise”  é  dita  a  uma  pessoa  cujo

funcionamento  dos  rins  está  comprometido.  Fica  clara  a  condição  de

necessidade/obrigatoriedade que independe da ação humana, pois, quando muito, o paciente

pode não querer realizar o tratamento, mas a necessidade da hemodiálise não é cessada com a

negativa do doente.

Casimiro (2007) afirma que a modalidade deôntica deve ser analisada com base em

um conjunto de regras sociais e morais existentes, já que o falante /escrevente é orientado

pelos valores de permissão, obrigação ou necessidade que são estabelecidos a partir  desse

conjunto  de  regras  que  podem ser  pautados  em leis,  cultura,  hábitos  de  uma  sociedade.

Oliveira e Mendes (2013) observam que a permissão e a obrigação são controláveis, uma vez

que  se  originam  dos  participantes  humanos  que  fazem  parte  da  situação  apresentada  na

construção de modalidade deôntica.  Já a necessidade ou possibilidade de que determinado

fato  ocorra podem decorrer  de fatores  externos  aos  participantes  humanos,  isto  é,  podem

resultar  de fatores  que independem dos agentes  e,  por  isso,  não são controlados por  eles

(OLIVEIRA e MENDES, 2013).

Podemos observar que essa concepção da modalidade deôntica vai ao encontro do

disposto em Neves (1996) que, citando Almeida (1980), já advogava em defesa de um caráter

interno e externo da obrigação.

Neves (2006) esclarece que as modalizações significam uma tomada de posição do

falante/escrevente e permitem qualificar  uma ação como necessária ou possível,  ficando a

critério do usuário da língua, no ato do uso, definir o posicionamento a que pretende. Em

outras palavras, o usuário da língua portuguesa pode lançar mão de um dispositivo que está ao

seu alcance e pode perfeitamente ser agregado à noção que está sendo apresentada no ato de

fala.

E o adjetivo  é  um recurso linguístico  essencial  do  qual  o  falante  dispõe  para  dar

expressividade ao seu texto e é descrito por Neves (2011) como a classe de palavras usada

para  atribuir  propriedade  singular  aos  substantivos,  podendo  funcionar  de  dois  modos,  a

saber: qualificando ou  sub categorizando. Os adjetivos qualificadores, que são objeto deste

estudo, expressam diversos valores semânticos, como modalização epistêmica e deôntica e

avaliação, além de suas ramificações.



51

Assim,  a  modalização  epistêmica, ocorre  por  meio  de  adjetivos  que  exprimem

conhecimento  ou  opinião  do  falante  e  pode  ser,  portanto,  de  asseveração (claro,  óbvio,

evidente,  certo),  ou de  eventualidade (possível,  impossível,  provável)  (NEVES,  2011).  A

modalização deôntica é obtida por adjetivos que expressam considerações de necessidade por

obrigatoriedade  por  parte  do  falante  (necessário,  preciso,  obrigatório,  proibido,

imprescindível). Nosso estudo não contempla a expressão da modalidade deôntica obtida com

verbos  na  forma  imperativa,  isto  é,  este  estudo  abarca  a  expressão  da  modalidade  via

predicativo.

 Do ponto de vista semântico-discursivo, a oração matriz pode ainda expressar uma

avaliação acerca  da proposição  da oração subjetiva.  Para Castilho (2019),  os  predicativos

avaliativos4  podem   ser  de  dois  tipos,  a saber:  os subjetivos  ou  os  ou  os  intersubjetivos.

 Porém a linha entre eles é tênue, de acordo com os seus apontamentos.

 Nas palavras de Castilho:

Os modalizadores  epistêmicos enquadram a proposição do ângulo de seu valor  de
verdade, e os modalizadores deônticos o fazem do ângulo da obrigatoriedade de sua
ocorrência.  Já  os  modalizadores  pragmáticos  deixam  o  conteúdo  sentencial  num
discreto segundo plano, tomando por escopo basicamente os participantes do discurso,
verbalizando  as  reações  do  locutor  (ou  do  locutor  em  face  do  interlocutor)  com
respeito ao conteúdo sentencial.  Estes  modalizadores  são decididamente orientados
para o discurso, exemplificando a função emotiva da linguagem […] (CASTILHO,
2019, p. 363).

Lembramos  que  Castilho  adota  diferente  nomenclatura,  portanto,  o  que  estamos

chamando de avaliativa, segundo a proposta do autor, trata-se de um tipo de modalizador:

modalizador pragmático. 

Nesse sentido, o autor classifica como intersubjetivos aqueles predicativos que põem

os sentimentos do locutor diante do interlocutor em relação ao conteúdo da construção -  É

lamentável que não exista essa preocupação no Brasil (p.364). Já os predicativos subjetivos

são aqueles que destacam os sentimentos que as informações da oração subjetiva despertam

no  locutor.  Conforme  exemplificado  em:  Sou  sincero com  você  em  que  não  consegui

entender. (p. 363).

A avaliação, portanto, está contida no adjetivo qualificador da oração matriz. Neves

(2011)  afirma  que  os  adjetivos  de  avaliação  exprimem  propriedades  que  definem  o

substantivo de acordo com a sua relação com o falante. Essa avaliação pode ser na direção da

coisa nomeada para o falante, ou na direção do falante para a coisa nomeada. Nesse quadro,

4 Castilho os denominam modalizadores pragmáticos.
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os adjetivos avaliativos definem o substantivo em qualidade, indicando para algo positivo ou

negativo.

Martin  e  White  (2007) atribuem três  subclassificações  aos adjetivos  avaliativos  no

nível semântico-discursivo que são determinados pela atitude do falante/escrevente. À vista

disso, a atitude pode ser de julgamento, de apreciação e de afeto. Deste modo, a avaliação é

um recurso utilizado quando o usuário da língua pretende atribuir um determinado valor a um

elemento específico. 

De acordo com os pesquisadores, a avaliação de julgamento está fortemente atrelada

às noções de ética, avaliando o comportamento das partes envolvidas. Portanto ocorre, quando

o indivíduo,  ao avaliar,  o faz com base em referência  a  normas institucionalizadas,  cujos

valores sociais e culturais são os parâmetros adotados (DIAS et al, 2007). Assim, a avaliação

consiste em classificar o evento como certo ou errado, justo ou injusto, fácil ou difícil, bom ou

ruim, etc.

A apreciação envolve a avaliação de fenômenos, como os naturais, por exemplo, e

pode ser orientada tanto por questões emocionais quanto por fatores culturalmente definidos.

O valor semântico de apreço pode ser notado em avaliações com base na estética e é obtido

por predicativos apreciativos, como bonito, perfeito, agradável… (MARTIN e WHITE 2007).

O afeto, por sua vez, é pautado em respostas emocionais por meio de reações e de

relações atributivas de afeto, assim registra sentimentos que podem ser tanto positivos quanto

negativos, retratando, deste modo, a forma como o avaliador se sente em relação ao evento

avaliado, isto é, triste ou feliz, ansioso, interessado, entediado, entre outros (MARTIN    e

WHITE 2007). 

 Nesse sentido, o afeto ressalta os sentimentos do falante/escrevente, enquanto que o

julgamento é pautado na moralidade presente ou não nas ações dos indivíduos que são alvo da

avaliação; já a apreciação é responsável por avaliações do falante/escrevente acerca da forma,

aparência  e  composição  de  artefatos  humanos.  Assim,  a  avaliação  destaca-se  como  um

importante  fator  de  análise,  já  que  essa  se  configura  como  um  recurso  pelo  qual  o

falante/escrevente enfatiza ou ofusca determinados elementos em detrimento de outros. Deste

modo,  evidencia,  portanto,  uma participação  e  uma  exposição  mais  subjetiva  do  falante/

escrevente, ou seja, um comprometimento com a declaração feita.

1.3.4 A ordem
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De acordo com o aporte teórico para essa pesquisa (NEVES, 2011; GONÇALVES,

2016; DIAS et al, 2017), a posposição da oração subjetiva tem sido considerada na literatura

linguística  como  uma  marca  da  subjetividade  do  falante/escrevente,  pois  a  matriz  mais

comumente observada na posição inicial da construção funciona como indicativo dessa marca

de expressão do falante/escrevente.

 Neves  (2011),  ao  abordar  as  construções  subjetivas,  corrobora  a  ideia  de  que  a

posição da encaixada é mais recorrente na segunda posição. Vejamos:

As  orações que exercem a função de  sujeito vêm comumente  pospostas à  oração
principal. A anteposição é possível – seja como verbo em modo finito seja com verbo
em forma infinitiva-, mas representa uma construção mais marcada, na qual a oração
subjetiva vem topicalizada (NEVES, 2011, p. 340, grifos da autora).

Gonçalves  e  Casseb-Galvão  (2008)  abordam  a  ordem das  sentenças  encaixadas  e

observam que as propriedades  semânticas  e discursivo-pragmáticas  influenciam, de algum

modo,  na  estrutura  da  sentença,  refletindo,  então,  na  colocação  dos  constituintes  na

construção.

(...)  línguas de  anteposição antepõem não o núcleo,  mas os seus modificadores,  e
línguas de posposição posicionam os modificadores depois do núcleo, como é o caso,
respectivamente, do japonês e do português.
De ordem mais geral, esse primeiro princípio universal explica também a organização
da sentença completiva em relação ao núcleo, ou predicado matriz, que ela modifica.
No português do Brasil (PB), por exemplo, a encaixada ocorre em posição posposta ao
predicado  matriz,  mas  essa  ordenação  é  apenas  codeterminante  da  posição  da
encaixada, o que equivale a dizer que outros fatores podem intervir na ordenação dos
constituintes  sentenciais  de  uma  construção  complexa  (GONÇALVES  e
CASSEB-GALVÃO, 2008 p. 1054).

Diante disso, um caminho possível é direcionarmos o olhar para os fatores da língua

que impulsionam a variação dos usos. De acordo com os autores, seria de se esperar que a

oração subjetiva se posicionasse à direita  do predicado matriz.  Esses estudos se juntam a

outros que constatam que, no português brasileiro, a ordem com matriz na posição inicial é

predominante, conforme Dias, 2018; 2019 (em comunicação pessoal). Além do mais, estudos

sobre tais aspectos apontam que há fatores que motivam essa escolha do falante /escrevente

(NEVES, 2011; GONÇALVES, 2016; DIAS et al , 2017). 

Dias et al (2017), ao estudarem as ‘construções subjetivas’ e sua respectiva função de

expressão  de  intersubjetividade  na  Perspectiva  Centrada  no  uso,  com  contribuições  da

Linguística Cognitiva, defendem a hipótese de que o espaço para a marcação de atitude do
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usuário da língua esteja na posição inicial da sentença. Deste modo, a escolha do falante não é

aleatória, e sim guiada por princípios icônicos.

Essa hipótese corrobora a ideia apresentada por Neves (2011) no sentido de que, ao

decidir pela ordem de colocação das informações, o falante/escrevente evidencia a informação

a que pretende enfatizar, destacando-a dentro da construção. Ou seja, topicalizando o que é de

seu interesse discursivo.

Dias (2013, p. 84) também faz importantes observações acerca da ordem das orações:

Os valores  semântico-discursivos dizem respeito às marcas  de (inter) subjetividade
expressas na oração matriz. Isto quer dizer que o falante coloca o seu posicionamento,
a sua atitude diante de uma situação discursiva e poderá tentar trazer o ouvinte para
compartilhar a situação. A marca da (inter) subjetividade abarca (i) valores semânticos
de modalidade (epistêmica e deôntica) e de avaliação da atitude (a apreciação, o afeto
e o julgamento), e (ii) a ordem da oração subjetiva em relação à oração matriz. Ao
ocupar a posição no início da sentença, o falante coloca uma grande carga semântica
na oração matriz, tornando-a expressão dos seus anseios, crenças, das proibições em
relação a si mesmo e em relação ao outro participante da atividade discursiva.

Ramos  (2016)  destaca  a  relação  de  (inter)  subjetividade  presente  na  construção

subjetiva de modalização epistêmica, e reafirma a ordem das orações como determinante para

se observar a subjetividade do falante/escrevente do ponto de vista semântico-discursivo:

É  possível  verificar  a  (inter)  subjetividade  na  posição  das  orações  dentro  da
construção subjetiva, como foi afirmado anteriormente. Tal fato pode ser verificado
em Traugott (2010), que aponta que a ordem em que os constituintes ocorrem pode ser
usada  para  a  expressão  da  (inter)  subjetividade.  A  escolha  feita  pelo  falante  tem
relação com escolhas semântico-discursivas as quais ele queira que sejam percebidas
pelo interlocutor. A expressão da subjetividade pode ser percebida no próprio falante,
em suas reações em relação a um enunciado; já a intersubjetividade é percebida nas
reações do interlocutor (RAMOS, 2016, p. 28).

De  acordo  com  Dias  et  al (2017),  a  ordem  dos  constituintes  da  oração,  numa

construção subjetiva, não é o único recurso para o falante/escrevente se inserir no discurso.

Contudo, a questão da ordem, segundo as autoras, tem recebido papel de destaque no que diz

respeito à expressão da subjetividade, por ter forte atuação na expressão do falante e de suas

atitudes e crenças.

As  autoras,  no  entanto,  esclarecem que é  importante  destacar  o  espaço  da  oração

matriz como o lugar em que são encontradas as pistas de atitude de forma mais evidente, já
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que a função de marcar a atitude do falante/escrevente é assumida por elementos da oração

matriz. 

1.3.4.1 A estrutura e a informação

De acordo com Lambrecht (1994), o universo do discurso é dividido em: (a) mundo

externo  do  texto,  que  abarca  os  participantes  do  discurso,  ou  seja,  falante/escrevente  e

ouvinte/leitor e o lugar, o tempo e as circunstâncias em que é criado; (b) o mundo interno do

texto,  que  compreende  as  expressões  linguísticas,  isto  é,  as  palavras  e  as  frases,  e  seus

significados. Para o autor, a transmissão da informação se dá por meio desses dois mundos do

texto. Deste modo, sendo o discurso uma prática verbal dependente de um processo cognitivo

complexo por envolver diferentes tipos de conhecimentos e de operações, a forma como a

informação é transmitida é determinada pela forma como esses elementos são estabelecidos

na mente do falante/escrevente.

A estrutura da informação, segundo Lambrecht (1994), diz respeito ao componente da

gramática de sentenças em que proposições como representações conceituais de estados de

coisas são emparelhadas com estruturas léxico-gramaticais de acordo com os estados mentais

de interlocutores que usam e interpretam essas estruturas como unidades de informação em

determinados  contextos  discursivos.  Portanto,  um  olhar  sobre  como  a  informação  é

organizada na construção ajuda a compreender a estrutura do enunciado, pois é possível que o

projeto  comunicativo  do  emissor  afete  a  estrutura  da  língua,  revelando-se,  assim,  um

importante fator de análise. 

De acordo com Lambrecht (1994: 6), as categorias mais importantes da estrutura da

informação são: (i) pressuposição e asserção, que se relacionam com a porção de informação

que  o  falante/escrevente  presume  que  o  seu  destinatário  já  sabe  ou  desconhece;  (ii)

identificabilidade e ativação, que se relacionam com as pressuposições do falante/escrevente

sobre as representações mentais de referentes do discurso que podem estar presentes na mente

do  ouvinte/leitor  no  momento  do  enunciado;  e  (iii)  tópico e  foco,  que,  por  sua  vez,

relacionam-se com a avaliação do  falante/escrevente  acerca do  que é previsível  ou  não  das

relações entre as proposições e o que é dito sobre elas em determinada interação discursiva.

Deste modo, a estrutura da informação se manifesta formalmente através da prosódia,

em  elementos  gramaticais  especiais,  na  forma  dos  constituintes  sintáticos,  na  forma  de

construções  gramaticais  complexas  e  na  escolha  de  certos  elementos  gramaticais,  ou  na

posição e ordenação dos constituintes. Nesse sentido, a análise da estrutura da informação
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ocorre ao se comparar os pares de sentenças que são semanticamente equivalentes, mas que se

diferem quanto à forma e à pragmática. Assim, à luz da estrutura da informação, é possível

aferir em que se diferem as sentenças, como passivas vs. ativa; canônicas vs. topicalizadas,

etc.

Figura 18 - construções canônicas vs. topicalizadas

Fonte – Facebook

Por meio da figura (18), demonstramos ocorrências de construções subjetivas que se

distinguem formalmente por representarem a estrutura canônica (NEVES, 2011; DIAS et al,

2017) e a estrutura topicalizada (PONTES, 1981,  1987;  NEVES,  2011;  GONÇALVES,

2016)  respectivamente  exemplificadas  em  (1)  e  em  (2).  No  exemplo  (1),  temos  uma

construção subjetiva avaliativa [É fácil  culpar quem explode e grita], cuja matriz  ocupa a

posição inicial da construção. Conforme Neves (2011) e Dias  et al (2017), essa preferência

implica a não marcação, a forma não marcada, já que é a estrutura canônica. Por outro lado,

no exemplo (2), apresentamos duas ocorrências com estrutura de topicalização [Aceitar é uma

escolha sua]1  e [Respeitar é um dever de todos]2, cujas orações subjetivas ocupam a posição

inicial da sentença, o que representa topicalização, conforme Pontes, Neves e Gonçalves.

Há diferentes formas de dispor as informações na sentença. No Facebook, devido a

uma característica marcante dos gêneros textuais que circulam nessa rede social, o hibridismo.
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Não raras as vezes nos deparamos com textos que mesclam imagens e texto verbal. Nesses

casos, encontra-se outra forma de topicalização de informação.

Figura 19 - construção topicalizada em 
textos multimodais

Fonte – Facebook

No exemplo da figura (19), demonstramos o que estamos chamando de estrutura de

tópico no texto híbrido, cujo processo de produção envolve o diálogo entre o verbal e o visual.

Em dados como esse, as construções subjetivas são atravessadas por elementos imagéticos

que rompem com a estrutura linear do texto verbal, pois não podemos falar em sintaxe linear

em se tratando de situações como a exemplificada acima. 

Abrimos  um  parêntese  para  uma  breve  explicação:  as  redes  sociais  possuem  a

possibilidade de fazer circular textos multissemióticos, conforme abordaremos na seção em

que  trataremos do Facebook. Devido a essa característica peculiar que afeta o  corpus para

esse estudo, há dados de uso que apresentam uma estrutura não linear, já que mescla o texto

visual e o verbal, constituindo uma espécie de “sanduíche de imagem” (por analogia): parte da

construção  (texto verbal) seguida de texto imagético intercalado, e, então, a segunda parte

verbal  da  construção,  como  se  pode  observar  na  figura  que  acabamos  de  apresentar.

Adaptamos, portanto, a noção de estrutura tópico-comentário adotada por Pontes (1981) na

busca por compreender as ocorrências que possuem essas características.

Santos (2020), que, em seus estudos, analisa e descreve os memes da internet, observa

que os memes podem ser tipicamente compostos, no âmbito verbal, de processos materiais,

orações declarativas e tema e tópico. O pesquisador aponta que, ainda que de forma menos
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regular,  na esfera visual,  a  sintaxe visual  é  segmentada,  o que gera uma segmentação da

informação dada e a nova, com predomínio da cor,  da fonte e a colagem com fatores de

saliência.

Posto isso, o nosso objetivo é testar a hipótese de que há uma motivação semântico-

pragmática que determina a ordem de colocação da oração subjetiva em relação à sua matriz,

e buscamos base nos estudos de Lambrecht para aferir a veracidade dessa declaração, pois

seus  estudos revelam-se uma rica  contribuição  da  área  da  pragmática  discursiva  que traz

importantes esclarecimentos sobre a estrutura da informação. A relevância dessa área para as

análises linguísticas é a possibilidade de uma análise que considere as relações observáveis

entre  a  estrutura  formal,  ou  seja,  a  sintaxe  e  a  prosódia  e  as  pressuposições  do

falante/escrevente  acerca  do  estado  mental  do  seu  interlocutor.  Ou  seja,  ao  produzir  um

discurso, o que o ouvinte/leitor sabe sobre o assunto é avaliado e, a partir dessa avaliação, o

discurso toma a forma mais adequada aos propósitos comunicativos do emissor. Portanto, é

necessário saber ler as imagens para compreender plenamente os gêneros que circulam na

rede social Facebook, uma vez que, ao desprezar a imagem e hierarquizar a porção verbal,

deixa-se de ler e compreender parte da mensagem veiculada no discurso.

1.3.4.2 Tópico e foco

Na literatura linguística, há diferentes visões que abarcam a estrutura da informação.

Há a defesa da construção tema-rema – em que tema é o assunto sobre o qual se fala, e rema é

a parte do enunciado que carrega a informação trazida sobre o tema (HALLIDAY, 1967).

Podemos observar, no exemplo a seguir, uma demonstração da análise com base na noção de

tema-rema:

(1) O bolo  nós comemos.

                                                             Tema         rema  

 

O bolo é o assunto sobre o qual se faz uma declaração na construção acima , logo, o

tema, e a informação trazida sobre o bolo - “nós comemos” - funciona como o rema nessa

construção.  Para  Halliday,  o  tema  é  o  que  vem  primeiro  na  sentença.  Caso  todos  os

constituintes estivessem na ordem canônica, o pronome “nós” seria o tema da construção.

Já  a  estrutura  tópico-comentário  (PONTES,  1981)  é  um fenômeno descrito  como:

tópico é a parte informacional do enunciado que designa o elemento sobre o qual se faz uma



59

declaração, e o comentário é a informação que se traz sobre a primeira parte. 

Eunice  Pontes (1987) discute as  diferenças,  ainda  que sutis,  entre  os conceitos  de

topicalização, deslocamento à esquerda e a figura de construção anacoluto. Esses conceitos

são abordados como fenômenos da estrutura tópico-comentário. De acordo com a autora e

pesquisadora, a topicalização decorre de um mecanismo linguístico que consiste na seleção de

um constituinte da oração (tópico) que recebe destaque por colocar-se à frente dos demais

(comentário). Ou seja, a frase em que um termo ocupa a posição inicial, não sendo essa a sua

posição prototípica, estrutura-se em tópico-comentário.  Vejamos um exemplo com simples

topicalização do objeto: “O bolo, eu não gostei”.

De acordo com a pesquisadora, para ser tópico,  a informação que ocupa a posição

inicial na construção está em posição de tópico, desde que essa não seja a estrutura canônica.

À vista disso, lembramos que as construções com orações subjetivas possuem a característica

prototípica de apresentar  a oração subjetiva na posição posposta,  sendo  esta a ordem não

marcada, uma vez que é o uso prototípico (NEVES, 2011; DIAS et al, 2017). No entanto, de

acordo com Neves (2011), as construções em que a oração subjetiva se apresenta anteposta à

matriz se caracterizam como a ordem marcada,  isto é, topicalizada (GONÇALVES, 2016).

Deste modo, trabalhamos com a adaptação da noção de tópico-comentário (termos da oração)

de Pontes (1987) para os nossos dados com topicalização de orações.

Pontes (1981) observa que “Em Português e muitas outras línguas, o tópico oracional

é marcado pela posição na sentença, que é a primeira (...)”. A língua é rica e flexível até certo

ponto e, em pontos específicos, obviamente, mas a posição dos termos da oração é um dado

de grande relevância para uma análise que se pretenda funcionalista e se propõe a pensar a

relação entre a sintaxe,  a semântica e a pragmática,  já que a posição é importante  para a

produção  do  sentido  do  texto.  Para  ilustrar  essa  informação,  vamos  imaginar  a  seguinte

situação hipotética: um homem compra bombons e, ao se encontrar com sua parceira, declara:

(1) Hoje eu comprei esses bombons para você.

Se estamos falando de um homem romântico, o advérbio hoje, alçado à posição inicial

da frase, sugere-nos que é de seu costume levar agrados para o seu par romântico e que os

bombons foi o do dia, pois temos uma construção que topicaliza o advérbio de tempo hoje,

assim,  hoje é  o  tópico  e  o  restante  da  frase  o  comentário  que  se  faz  acerca  do  item

topicalizado, vejamos:
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 Hoje eu comprei esses bombons para você.
Tópico comentário

 

No entanto, se o homem declara:

(2) Esses bombons eu comprei para você.

A luz incide sobre o termo esses bombons, o complemento verbal não preposicionado,

que, nessa construção, ganha o destaque de tópico, e as demais informações da oração é o

comentário:

Esses bombons  eu comprei para você.
Tópico comentário

Porém, o foco passa a ser o complemento verbal preposicionado, se, numa terceira

opção, a frase for estruturada da seguinte forma:

(3) Para você eu comprei esses bombons.

Nesse exemplo, o termo que referencia a pessoa que receberá os bombons – para você

- é elevado à posição de destaque na oração, e “Eu comprei esses bombons” passa a ser o

comentário feito acerca do tópico.

Para você eu comprei esses bombons.
Tópico comentário

O importante é observar que, em cada situação, foi possível organizar os elementos em

uma dada ordem, sempre focalizando uma parte  diferente  da mesma frase,  dando, assim,

ênfase a cada informação a depender da situação em que se pretendeu usar cada parte em

posição tópica, e os demais em posição de comentário.

Além da pesquisadora brasileira, há muitos outros defensores dessa visão. Mas, por

outro lado, numerosos são também os que contestam essa noção de tópico para o elemento

alçado à posição inicial da sentença. De acordo com esses estudos, o critério da posição tão

somente não é suficiente para determinar o valor de tópico. Segundo Lambrecht (1994), há

sentenças  que  nem  se  constituem  de  tópico.  Nesse  sentido,  a  análise  da  estrutura  da
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informação  pauta-se  na  categoria  pressuposição  e  asserção  para  determinar  o  estatuto  de

tópico,  que se configura como o elemento da frase que possui um referente que pode ser

recuperado pelo ouvinte/leitor, já que se considera o conhecimento compartilhado entre as

partes durante a interação linguística.

Na visão de Lambrecht (1994), o foco é entendido como a parte da construção sobre a

qual  o  ouvinte/leitor  não  tem  conhecimento  da  avaliação  do  falante/escrevente  em  uma

determinação  situação  comunicativa.  É  a  informação  nova.  Assim,  pragmaticamente  uma

estrutura de foco pode ser analisada com base na diferenciação na categoria de pressuposição

e asserção. Isto é, pode-se buscar, na análise dos dados, a motivação do falante/escrevente

para a  produção de determinado padrão,  ou seja,  determinada estrutura em detrimento de

outra.  Portanto,  com base  na  noção  de  que,  por  pressupor  que  o  interlocutor  não  tenha

conhecimento  acerca  da  informação  veiculada,  o  falante/escritor  anuncia  a  asserção,  e  é

justamente o foco que proporciona essa asserção.

Já a noção de foco é explorada em Halliday (1967) para classificar uma parte do rema,

a parte que contém carga informativa na articulação tema-rema. Com a difusão da ideia de

foco,  o  termo passou a  ser  usado  em estudos  linguísticos  e  a  ser  chamado  de  “foco  de

informação nova” muito associado à proeminência prosódica ainda que muitas das vezes a

proeminência prosódica não baste para a identificação do foco.

Gonçalves  (2016)  observa  a  posição  da  oração  encaixada  em  construções  com

matrizes impessoais (com verbos na 3ª pessoa do singular) e orações subjetivas e objetivas. O

autor esclarece que as referidas construções sugerem o padrão não marcado, ou prototípico

quando apresentam o sujeito oracional localizado à direita da matriz. O que se observa é que,

acerca  da ordem de  colocação das  orações,  tem sido considerado padrão  marcado para a

construção  que  se  constitui  de  matriz  ocupando  a  posição  inicial.  Isso  porque  ocorre  a

inversão da ordem canônica de colocação do argumento interno. No entanto, consideramos,

neste  trabalho,  que  a  posição  inicial  da  construção  é  o  espaço  para  a  expressão  da

subjetividade (DIAS e BRAGA, 2018).

A  posição  da  oração  subjetiva  é  um elemento  muito  caro  a  nossa  pesquisa,  pois

percebemos  que  a  ordem  de  colocação  das  orações  completivas  subjetivas  (antepostas),

embora  seja  um  elemento  estrutural  e,  portanto,  de  caráter  sintático,  revela  um

posicionamento  do  indivíduo,  traduzindo-se,  portanto,  em  um  fator  de  valor  semântico-

pragmático, já que evidencia o projeto enunciativo: enfatizar, focalizar a informação trazida

na oração contida na posição inicial. Nesse sentido, objetivamos evidenciar as motivações do

falante/escrevente para eleger exatamente em que posição deve alocar cada oração dentro da
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construção,  pois  nada  na  comunicação  é  aleatório.  É  importante  notar  que  a  ordem das

orações garante mais ou menos expressividade a depender dos propósitos comunicativos.  

Vejamos o dado abaixo:

Figura 20 - oração subjetiva com foco no tópico

Fonte – Facebook

Usando a noção de tema, é possível observar que, na construção [Pisar na lua é fácil],

a  oração subjetiva  “Pisar  na lua”  funcionam como o tema,  o  tópico  a  ser  comentado  na

construção. A oração matriz “é fácil”, por sua vez, acaba por ser o comentário, pois, como se

pode observar, nesses casos, a oração subjetiva funciona como sujeito temático, em outras

palavras, desempenha o papel de ponto de partida. Se comparada a uma ocorrência com a

ordem inversa a essa primeira,  podemos, então,  observar a mudança de sentido com uma

simples inversão da ordem. Vejamos, no exemplo abaixo, em que há uma mudança dos papéis

temáticos:
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 Figura 21 - oração subjetiva sem foco de informação nova

Fonte – Facebook

Nessa ocorrência, o escrevente, ao deslocar a oração subjetiva para a direita, consegue

o efeito de sentido diferente, pois a topicalização obtida é da oração avaliativa “é muito bom”;

a oração completiva “ter amigos” funciona como comentário da avaliação.

Duarte (2003) desperta para o cuidado que se deve ter em relação à semântica verbal

para o processo de topicalização da matriz, pois, em suas palavras, em construções cuja matriz

se constitui de verbos inacusativos de existência e acontecimentos, como acontecer,  bastar,

constar,  ocorrer,  suceder...  a ordem inversa é obrigatória, isto é, a construção apresenta a

subjetiva  posposta  em  relação  à  matriz.  Além  disso,  a  autora  aponta  a  preferência  pela

ocorrência  da completiva  subjetiva em posição final  quando selecionada pela  maioria  dos

adjetivos e nomes em construções copulativas, conforme o exemplo a seguir: “Convém [que

venhas à conferência]” (DUARTE, 2003: 608). 

Brito, Duarte e Matos (2003), observam que o português, como é sabido, é uma língua

em que existe “livre” inversão de sujeito. A menção é em relação à posição que o sujeito

ocupa na oração. Essa noção de inversão surge a partir da concepção de ordem direta para

frase  em  que  os  termos  da  oração  seguem  a  ordem  sujeito+verbo+complementos

verbais+adjunto adverbial. Nesse sentido, entende-se a colocação do sujeito em posição pós-

verbal  como  a  ordem  invertida.  As  autoras  informam  que  o  sujeito,  quando  posposto,

representa normalmente informação nova e, nesse caso, constitui-se um foco informacional

(p. 447). 
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2 METODOLOGIA

2.1. DESCRIÇÃO DOS DADOS E PROCEDIMENTO DE BUSCA

A  análise  dos  dados  desta  pesquisa  baseia-se  em  pressupostos  teóricos  de  cunho

funcionalista. Essa escolha deve-se ao fato de que o estudo centrado no uso nos permite o

emprego da semântica e da pragmática nas análises  sintáticas,  ampliando,  assim, o nosso

olhar sobre os dados.

Nosso corpus de análise se constitui de construções subjetivas de modalidade deôntica

e epistêmica e de avaliatividade. Para este estudo foram coletados duzentos e quatorze dados

de ocorrências da referida construção na rede social Facebook5, e a coleta ocorreu a partir da

timeline, ou seja, à medida que foram surgindo ao ser compartilhados em postagens da nossa

rede de amigos. Como forma de registro, elegemos o print, uma vez que os gêneros textuais

no FB costumam ser híbridos, em que o conjunto textual envolve, muitas das vezes, imagens

e  textos  verbais,  caracterizando  a  linguagem multissemiótica,  e  não  poderia  haver  perdas

quanto às informações que compõem cada texto analisado aqui. Além disso, optamos pelo uso

de prints, devido ao fato de que as postagens podem ser apagadas a qualquer momento pelo

usuário ou pelo próprio Facebook, no caso de feedback negativo, conforme política da rede

social. 

O levantamento dos dados foi realizado no período de abril de 2018 a maio de 2019.

Após a coleta, demos início a análise dos dados, pautando-nos no aporte teórico para esta

pesquisa  que  foi  apresentado  na  seção  Pressupostos  Teóricos.  A  análise  abarca  tanto  os

aspectos formais quanto os funcionais das ocorrências de construções subjetivas. Portanto,

debruçamo-nos  sobre  os  papéis  semânticos  sem desprezar  a  forma  das  orações  (matriz  e

subjetiva). Desse modo, voltamos o olhar para as motivações do falante/escrevente que foram

geradoras dos padrões observados neste trabalho,  como a posição da oração subjetiva em

relação à matriz, por exemplo; o tipo semântico do verbo da oração subjetiva e sua forma

verbal, a estrutura da oração matriz e sua forma verbal, o tipo de subjetiva (de modalidade, de

avaliatividade) e a estrutura da informação. 

A contagem dos  dados  foi  manual; mas,  além disso,  utilizamos  o  GoldVarb  para

comparação  das  variantes  acima  descritas.  Portanto,  contabilizamos  o  número  total  de

ocorrências  e  as  separamos  por  grupos  de  acordo  com  o  valor  semântico-discursivo

(deôntico, epistêmico e avaliativo) da oração matriz. Dentro de cada tipo, criamos subgrupos
5http://www.facebook.com
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de acordo com a posição da oração subjetiva  (anteposta  e  posposta  à  matriz),  o  que nos

possibilitou verificar a preferência do falante/escrevente por uma ordem em detrimento da

outra  em cada  grupo semântico-discursivo.  Ou seja,  percebemos  que  com as  construções

subjetivas  avaliativas  houve  maior  incidência  de  variação  quanto  à  posição  da  oração

subjetiva  em  relação  à  matriz,  no  entanto  com  as  construções  de  modalização,  tanto  as

deônticas quanto as epistêmicas, esse fenômeno não pôde ser observado, o que nos conduziu à

busca  pelas  motivações  para  que  uma estrutura  seja  eleita  e  não  outra  em cada  situação

comunicativa. Além disso, observamos ainda a marca de impessoalidade na oração matriz. 

Contabilizamos  ainda  os  diferentes  tipos  de  predicativos  da  oração  matriz  e  sua

recorrência nos dados, separando-os de acordo com a função discursiva de cada um, conforme

exposto no quadro abaixo:

Tabela 1 - tipos de predicativo

Ocorrências Tipo de predicativo Total

Avaliativas Sintagmas nominais: nomes e pronomes (39); sintagmas adjetivais:

difícil  (22);  (não) difícil  (1);  fácil  (22);  (não) fácil  (8);  bom (20);

melhor (9); confortável (6);  gratificante (5); cômodo (3); essencial

(3);  inútil  (2);  ruim  (2);  (não)  normal  (2);  impressionante  (2);

importante  (2);  incrível  (1);  sagrado  (1);  chato  (1),  divino  (1);

opcional (1); legal (1); complicado (1); (não) comum(1); triste (1);

desesperador (1); normal (1); incompatível (1); lindo (1).

161

Deôntica Preciso (23); não é preciso (2); necessário (8); não é necessário (2);

indispensável (1); obrigatório (1)

37

Epistêmica Possível (12); (não é) possível (1); impossível (2); Claro (1) 16

Total 214

Analisamos duzentos e quatorze dados de ocorrências de construções subjetivas, no

entanto,  verificamos  que,  em alguns casos,  há mais  de uma oração matriz  constituindo a

construção subjetiva, como demonstramos no exemplo a seguir:
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Figura 22 - mais de uma matriz

Fonte – Facebook

Como podemos observar, no exemplo acima, a construção subjetiva se constitui de

uma oração completiva subjetiva – Cuidar de você – e de duas orações matrizes coordenadas

entre si -  [é incrível]  1 e [ao mesmo tempo é minha tarefa mais trabalhosa]2.. Esse mesmo

fenômeno  também  ocorreu  com  as  orações  completivas  subjetivas,  já  que  algumas

ocorrências  apresentaram  duas  orações  completivas  coordenadas entre  si  preenchendo  o

espaço da oração completiva subjetiva. Vejamos no exemplo abaixo:

Figura 23 -  mais de uma completiva subjetiva

Fonte – Facebook
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Assim,  demonstramos,  com  o  dado  acima,  um  exemplo  de  orações  completivas

subjetivas constituindo uma mesma construção, pois as orações [Bater em mulher]1  e [dizer

que surtou]2 desempenham juntas o papel de oração completiva subjetiva que se constitui de

duas orações coordenadas entre si preenchendo esse espaço na construção. 

 Além disso, um outro tipo de ocorrência foi encontrado durante a coleta de dados para

este trabalho, conforme podemos ver no exemplo a seguir: 

Figura 24 - outro tipo de ocorrências

Fonte – Facebook

Portanto, dados como o exemplo acima não constituem o  corpus para este trabalho

devido  a  sua  configuração  que  se  difere  dos  dados  aqui  analisados,  ou  seja,  não  são

construções  subjetivas  do tipo  verbo +  nome (sintagma nominal,  sintagma adjetival).  No

caso,  temos uma construção subjetiva  cuja  matriz  [é  adubar  a terra]  apresenta a estrutura

[verbo é + verbo adubar]. Por essa razão, optamos por não os analisar neste momento já que o

nosso objeto de estudo são as construções no padrão com oração matriz constituída de verbo e

nome. Assim, reservamos, pois, esse padrão para estudos futuros. 

Ao analisar  os  tipos  de  construções  subjetivas,  com base  na  linguística  funcional,

pretendemos ampliar a análise dos dados a fim de se alcançar maior clareza quanto à relação

existente entre o predicado matriz e o argumento oracional, tomando por base pressupostos

que examinam não somente a relação formal existente, mas que se propõem a pensar também
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a correlação entre tais sentenças  e a junção semântico-discursiva, além da caracterização do,

entorno linguístico.

2.2. O FACEBOOK

Estamos considerando o Facebook (doravante FB) como um suporte, um ambiente

virtual do qual os usuários dispõem para fazer circular os seus gêneros discursivos, haja vista

a variedade de gêneros que circulam nessa rede social, como textos verbais produzidos em

diversos gêneros, textos visuais e textos mistos - textos imagéticos com textos verbais. 

 Nas palavras de Marcuschi (2008:174 – 175):

Pode-se  dizer  que  suporte  de  um  gênero  é  uma  superfície  física  em  formato
específico que suporta, fixa e mostra um texto. Essa ideia comporta três aspectos:
a) suporte é um lugar (físico ou virtual)
b) suporte tem formato específico
c) suporte serve para fixar e mostrar o texto (Grifos do autor).

Com o advento da internet e a popularização do computador a partir da década de

1990, é possível observar a criação de diversos espaços virtuais para a interação humana e a

socialização. Nesse sentido, inclusive a Base Nacional Comum Curricular, documento que

trata da educação básica brasileira, de 2018, prevê o desenvolvimento de dez competências

gerais no âmbito pedagógico, e a competência de número 5 estabelece o ensino dos meios

digitais  no ensino básico (BNCC, 2018). É claro que é necessário analisar  se essa é uma

realidade de todas as escolas e alunos, considerando as dificuldades de cada região do país,

porém, como esse não é o objetivo deste trabalho, apenas citamos o fato de as mídias sociais

serem contempladas no documento que trata da educação básica. 

Mas  qual  foi  o  motivo  para  a  escolha  do  FB?  A  sociedade  está  em  constante

transformação.  A  cada  mudança  sofrida,  a  cada  passo  dado  em  direção  ao  progresso,

mudamos juntos a tudo a nossa volta. E toda essa revolução não deixa impune a língua que

também se transforma para se adaptar ao progresso e, com ela,  novos meios de interação

comunicativa vão surgindo. Nesse sentido, é necessário observar o uso da língua inclusive nos

sites de rede social, como o FB, por exemplo, uma vez que há comunicação entre os seus

usuários.  Diante  disso,  voltamos,  então,  o  olhar  sobre  os  usos  da  língua  que  podem ser

observados nesse ambiente virtual.
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Há  um  século  e  meio  atrás  era  impossível  fazer  um  curso  sobre  romance.  Os
romances eram considerados uma estupidez e não prestavam a estudos sérios. Há
cinquenta anos era impossível fazer um curso de cinema. O filme era uma estupidez
e não se prestava a um estudo sério. Dez anos atrás não se podia estudar histórias em
quadrinhos. No ano passado, [1997] era impossível estudar videogames. Mas hoje é
possível (TOMASULA6,1998 Apud ARAÚJO J. C. R., 2010, p.109).

A partir disso, é possível observar a necessidade de transformação latente à sociedade.

Assim  como  o  romance,  o  cinema,  as  histórias  em  quadrinhos,  o  FB  também  já  fora

considerado algo sem importância e até mesmo prejudicial à sociedade, pois não passava de

mero entretenimento com o qual se deveria ter muito cuidado (essa última parte continua em

vigor,  muitos  são  os  riscos  e  decorre  disso  a  necessidade  de  usar  a  rede  social  com

responsabilidade). No entanto, com o passar do tempo, a sociedade vai evoluindo e, assim, a

humanidade aprende a tirar proveito das novas ferramentas das quais dispõe, atribuindo-lhes

novos valores e ressignificando-as. O FB é sim uma ferramenta de grande importância que

serve a muitos propósitos inclusive ao estudo da linguagem desde que saibamos fazer bom

uso dessa ferramenta.

Conforme Recuero (2017: 17-18): 

Nos últimos anos, o desenvolvimento e a difusão de sites  de rede social (Boyd e
Ellison, 2007), como o Twitter e o Facebook, no cotidiano das pessoas inaugurou
uma nova forma de espaço público, onde discursos emergem, se difundem e são
legitimados. Esses  sites não apenas modificaram as redes sociais mas, igualmente,
estabeleceram formas de interação mais ampla (Primo, 2006),  conversações mais
abrangentes  e  públicas  (Recuero,  2012)  e  novas  convenções  de  linguagem
(Honeycutt e Herring, 2009). 

É notória a transformação trazida pelos  sites de rede social na vida das pessoas na

atualidade, como as inúmeras possibilidades de interação proporcionadas pela rede social FB,

por exemplo. É possível pensar a forma como os usuários têm utilizado os recursos do  site

com diferentes propósitos comunicativos, veiculando, assim, informações das mais variadas

ordens, como denúncias de maus-tratos contra os animais, as crianças, os idosos ou outros;

descasos das autoridades governamentais em relação à saúde, à educação, à segurança, etc.;

denúncias de corrupção; repúdio a atos racistas, machistas, entre outros. Além disso, na rede

social FB, é muito comum ainda relatos de experiências pessoais e momentos vividos, seja

por  meio  de  relatos  verbais,  seja  por  meio  do  compartilhamento  de  imagens  (vídeos  e

fotografias) que traduzem momentos vivenciados pelos usuários ou até mesmo situações por

6TOMASULA, S. Bytes and Zeitgeist. Digitizing the cultural landscape. Leonardo. Journal of the international 
society for the arts, sciences and technology, v.31, n. 5, p. 337-344, 1998.  Apud Araújo J. C. R., 2010.
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eles  observadas.  Assim,  desde  um  simples  relato  de  momentos  vividos  com  amigos  e

familiares a discussões relevantes para a sociedade podem ser encontrados no FB, tamanha

sua relevância como espaço de interação social na vida daqueles que o utilizam. Portanto, é

sim importante analisar o uso da língua que é feito também nesse que se caracteriza como um

promissor veículo de comunicação humana.

Além disso, Recuero (2017, p. 18) chama a atenção ainda para um outro fator acerca

dos sites de rede social que legitimam um estudo com dados extraídos a partir deles:

Além desse conjunto de transformações nas próprias formas de interação, os sites de
rede  social  também  tornaram  essas  comunicações  registradas  e  capazes  de  ser
buscadas, gerando grandes conjuntos de dados até então inexistentes. Com ares de
“big data”, essas ferramentas que congregam essas “falas”, que têm características
híbridas, permitem que grandes quantidades de dados sejam acessados e analisados,
proporcionando uma oportunidade única de pesquisas, uma vez que são dados de
conversações cotidianas. Esses dados têm sido, assim, cada vez objeto de pesquisas
de  diferentes  ciências,  alavancando  novas  áreas  interdisciplinares,  que  mesclam
procedimentos e conceitos de ciências humanas com ciências exatas.

Nesse sentido, é importante perceber que, devido à organização da rede social FB e de

suas  características  acima  listadas,  fica  evidente  o  caráter  desse  site como  um  possível

observatório  da  língua  portuguesa,  uma  vez  que  há  interação  linguística  evidente  e

características  capazes  de  proporcionar  novos  procedimentos  empíricos  que  emergem  no

Brasil (RECUERO, 2017).

Embora,  conforme apontado por  Recuero  (2017),  exista  a  possibilidade  de  coletar

dados por ferramentas de busca, no site do FB, a forma de coleta para a nossa pesquisa foi por

meio das ocorrências encontradas na timeline e não por comando de busca, uma vez que as

atividades do usuário na rede ficam disponíveis e podem ser acessadas pelos demais usuários

de diferentes formas. Portanto, ainda que seja necessário ser cadastrado para acessar o FB e

que  exista  diferentes  configurações  de  privacidade  ao  alcance  dos  usuários,  como

compartilhar somente com os amigos, publicamente, com um grupo específico dentre todos os

amigos, ou ainda somente com o próprio usuário (somente ele visualiza sua postagem), ocorre

o armazenamento das informações postadas que podem, portanto, ser acessadas, coletadas,

catalogadas, descritas e analisadas.

2.3. OS GÊNEROS TEXTUAIS E A CULTURA DIGITAL



71

Nesta seção buscamos chegar à compreensão sobre os gêneros textuais que circulam

no meio  digital.  Para tanto  nos  baseamos na noção de gêneros  digitais  (MARCUSCHI e

XAVIER, 2010),  e na reelaboração dos gêneros textuais  na internet  (ARAÚJO J.,  2017).

Nesse  sentido,  vamos  explorar  o  universo  dos  dois  pesquisadores  para  chegar  ao

entendimento dos gêneros que circulam nos sites de rede social. 

Para Marcuschi (2010: 15), há um movimento que aponta para o surgimento de um

conjunto de gêneros textuais que emergem no contexto da tecnologia digital em ambientes

virtuais. No entanto, o autor salienta que:

Os gêneros  emergentes  nessa  nova tecnologia são relativamente  variados,  mas  a
maioria deles tem similaridades em outros ambientes, tanto na oralidade quanto
na escrita. Contudo sequer se consolidaram, esses gêneros eletrônicos já provocam
polêmicas quanto à natureza e proporção de seu impacto na linguagem e na vida
social (MARCUSCHI, 2010, p. 15, grifo nosso). 

Segundo o autor essa polêmica surge a partir da versatilidade dos ambientes virtuais

que além disso ainda competem, de forma significativa, entre as atividades comunicativas, ao

lado do papel (modalidade escrita) e do som (modalidade falada). Para Marcuschi, a internet

funciona  como um protótipo  de  novas  formas  de  comunicação.  Nessa  esteira,  é  possível

perceber que a forma de comunicação nesses ambientes se dá de modo muito semelhante, mas

díspare,  ao  mesmo  tempo,  das  formas  convencionais  de  interação  interpessoal,  pois  há

características  que se aproximam do processo  comunicativo  no  mundo real,  mas  que,  no

entanto, são acrescidos de elementos próprios da cultura digital. 

Marcuschi (2010) faz alguns questionamentos acerca do e-mail, chat, blogs e outras

formas de interação via mídias sociais. Nas palavras do autor:

Qual a originalidade desses gêneros em relação ao que existe? De onde vem o
fascínio  que  exercem?  Qual  a  função  de  um  bate-papo  pelo  computador,  por
exemplo?  Passar  o  tempo,  propiciar  divertimento,  veicular  informação,  permitir
participações interativas, criar novas amizades? Pode-se dizer que parte do sucesso
da nova tecnologia deve-se ao fato de reunir num só meio várias formas de
expressão, tais como, texto,  som e imagem,  o que lhe dá maleabilidade para a
incorporação  simultânea  de  múltiplas  semioses,  interferindo  na  natureza  dos
recursos linguísticos utilizados (MARCUSCHI, 2010, p. 16, grifo nosso).

Fosse  nos  dias  atuais,  certamente,  em  seus  apontamentos,  Marcuschi  abarcaria  a

brevidade dos textos tão necessária para o seu sucesso e a aceitação desses em ambientes

virtuais como o Facebook, o Instagram, o Twitter, o WhatsApp, pois não é todo e qualquer
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texto que circule nas redes se torna atrativo e desperta o interesse. Quem nunca deixou de ler,

até o final, um texto recebido pelo WhatsApp, ou encontrado no Facebook que dava ares de

ser interessante até mostrar a sua verdadeira extensão e ser abandonado? Por outro lado, as

novas tecnologias capazes de mesclar diferentes formas de expressão em um único texto não

só lhe  conferem a brevidade  tão  desejada  quanto lhe  atribuem originalidade.  As imagens

informam assim como o verbal, tornando a leitura mais complexa e o texto aparentemente

mais compacto.

Marcuschi  (2010)  salienta  que  os  novos  meios  eletrônicos  não  estão  atingindo  a

estrutura da língua. Segundo o autor, o impacto maior é na forma de manifestação por meio

do texto. Assim sendo, na concepção de Marcuschi, decorre de tudo isso a necessidade de

gêneros textuais que emergem para suprir as necessidades comunicativas nos meios digitais.

Entretanto, é notório que, mesmo diante de todas as transformações e da infinidade de novas

possibilidades  de  produção,  gerando,  inclusive,  textos híbridos,  os  textos  guardam

semelhanças com os gêneros anteriores ao advento da internet. 

De acordo com Júlio Araújo (2017), não há gêneros digitais, pois em sua concepção, o

que existe é um processo que consiste na reelaboração de gêneros nas redes sociais e para as

redes  sociais.  Em estudos  cujo  objetivo  é  descrever  os  gêneros  textuais  que  veiculam as

práticas discursivas nas redes Twitter e Facebook, o pesquisador defende não haver gêneros

digitais  (MARCUSCHI e XAVIER, 2010), já que, para o autor, os que são utilizados nas

redes sociais são os mesmos já existentes e conhecidos. Em outras palavras, os usuários dos

sites supracitados se utilizam dos gêneros discursivos com os quais já estamos familiarizados.

Deste modo, não seria adequado falar em novos gêneros ou em gêneros digitais, pois seriam

os tradicionais, porém com algumas adaptações.

O autor, que, em Transmutação de gêneros na web: a emergência do chat  (2010),

utilizava a expressão gêneros digitais, apresenta uma nova concepção acerca dos gêneros em

Reelaboração de gêneros em redes sociais (2017), chamando, assim, a atenção para o fato de

que  há  diferentes  graus  de  intervenção  nas  reelaborações  de  gêneros.  O pesquisador  que

analisa textos extraídos do Twitter e do Facebook afirma: “No Facebook, as possibilidades

criadoras são ainda maiores, uma vez que esta rede social, ao contrário do Twitter, possibilita

a mobilização de diferentes modos semióticos  na  constituição das postagens que vão desde a

 escrita, passando por imagens, áudio e vídeos”  (ARAÚJO J., 2017, P. 62).

Nascimento (s/data) observa que:
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Desde  os  anos  90,  o  mundo  tem  assistido  a  uma  revolução  dos  meios  de
comunicação por meio do advento e popularização do computador e, especialmente,
da internet, a rede mundial de computadores. Tal transformação afeta a todos em
toda parte,  em maior ou menor grau.  Todo esse processo  não deixa incólume o
mundo da linguagem e, assim, parâmetros novos têm surgido também no mundo
textual.

De acordo com o pesquisador, as redes sociais dão suporte a toda uma diversidade de gêneros

textuais. Nas palavras do autor:

Esse mesmo espaço das comunidades de relacionamento abriga amplamente textos
verbo-visuais. Muitas vezes, dá-se também a transposição a esse espaço de textos
escritos, visuais ou verbo-visuais, quadrinhos, pinturas, propagandas, em sua versão
original ou adaptada por meio de montagens várias, muitas vezes com fins críticos
ou humorísticos. Esse mesmo recurso tão rico e vasto abre, tantas vezes, brechas à
desinformação,  ocorrendo  comumente  atribuição  de  falsos  créditos  a  muitas
citações. 

Acerca dessa ampla variedade de texto, Araújo J. (2017) alerta para a importância de

se destacar  que a multiplicidade de modos semióticos  só atinge a sua garantia  de criação

quando os usuários possuam letramentos compatíveis com as diversas linguagens utilizadas,

como a edição de vídeos, a elaboração de formas gráficas, só para citar alguns. Além disso, é

necessário apontar  ainda a necessidade de letramento também para a compreensão desses

textos, pois, nos memes, por exemplo, assim como ocorre com as charges e cartuns, é preciso

interpretar tanto a imagem quanto o verbal. Ou seja, o desconhecimento de um determinado

fato prejudica a compreensão do texto como um todo. Vejamos o exemplo abaixo.

Figura 25 - leitura multissemiótica

Fonte – Facebook
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Nesse exemplo, temos uma demonstração clara da importância de se lançar mão de

conhecimentos que estão para além do texto em si para que o propósito comunicativo seja

plenamente alcançado, pois é preciso saber/lembrar quem foi Paulo Freire e sua importância

para a educação, bem como é necessário entender a sua luta enquanto educador e a relevância

de  seus  grandes  feitos  acerca  do  ensino.  Além  disso,  a  imagem  de  dois  professores  e

parlamentares  militantes  em  prol  da  educação  junto  à  imagem  do  patrono  da  educação

brasileira ganha força na argumentação que visa a conscientização dos docentes sobre seu

dever de lutar pela educação. É necessário ler o diálogo intrínseco que há entre o verbal e o

não verbal, pois tudo é simbólico, como o 1º de maio que remete ao dia do trabalho, o termo

mestre para designar o companheiro na fotografia e a imagem do pedagogo na bandeira que,

erguida  compõe  o  texto  como um todo.  Assim,  é  perceptível  que  a  perda  de  elementos

basilares prejudica severamente a compreensão da mensagem veiculada. Portanto é preciso ler

a imagem e perceber a sua relação com o verbal.

Figura 26 - é preciso ler a imagem

Fonte – Facebook

Já no exemplo acima, é necessário perceber que a imagem dialoga com o verbal à

medida  que  representa  as  diferentes  fases  de  uma  árvore  ao  longo  do  ano  (brotando  e

florescendo, com a copa verde, em estágio de troca de folhas representada pela cor do outono,

refletida nas folhas que caem para serem substituídas  por novas e viçosas,  porém antes a

árvore passa pelo estágio em que se apresenta sem folhas, feia e sem vida até que refloresça,

representando os intervalos necessários para que árvore se refaça e volte a dar seus frutos).
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Esse  processo  descrito  pelo  texto  imagético,  de  forma  análoga,  traz  as  árvores  que  não

florescem e não dão fruto o ano todo e é utilizado para representar a necessidade de pausas.

No entanto, nem sempre o diálogo entre as partes de um texto híbrido é tão claro como nos

exemplos acima. Assim, é necessária a compreensão do diálogo entre as partes do texto, e não

raras as vezes, simplesmente ignoramos a imagem como se ela não figurasse na composição

textual muito presente, por exemplo, em textos veiculados em sites de rede social.

Devido à diversidade de gêneros que circulam no FB, não nos restringimos a um ou

outro gênero textual, isto é, o critério foi selecionar ocorrências de construções subjetivas, por

isso, foram coletados dados de construções utilizadas em textos de diferentes gêneros, como

memes,  postagens  e  legendas  para  postagens  dos  usuários  no  site,  tanto  de  fotografias

pessoais quanto em itens compartilhados, como imagens, vídeos, memes, entre outros. Além

disso,  o  uso  das  construções  subjetivas  também  foi  observado  em matérias  de  jornais  e

revistas eletrônicas compartilhadas na plataforma, já que o FB permite o compartilhamento de

links. Com isso, é possível observar a ocorrência de construções subjetivas tanto em legendas

de itens compartilhados pelos usuários quanto no próprio link importado para o FB. Vejamos

uma demonstração de ambas as situações no exemplo abaixo:

Figura 27 - legenda e link

Fonte – Facebook



76

A partir desse dado, é possível observar um registro de uso da construção subjetiva de

modalidade  deôntica  [Não é  preciso  bater  para  educar]  que  foi  utilizada  na  manchete  da

matéria compartilhada no FB por meio de link do que se é produzido além da rede social, mas

que, no entanto, também tem circulação na plataforma, uma vez que há a possibilidade de

compartilhamento via links conforme já mencionamos anteriormente. Além dessa construção,

uma outra  pode ser  vista  na legenda  que acompanha o  link:  a  construção de modalidade

epistêmica  [é  perfeitamente  possível  educar  uma criança  com autoridade  e  amor].  Assim,

temos uma demonstração de um tipo de texto que tem circulação recorrente na rede social FB.

Porém, há muitas outras formas de fazer circularem textos no site, como por meio de memes,

por exemplo.

Os memes são muito comuns nos sites de rede  social, e,  portanto,  muitos  dos  dados

coletados  para  esta  pesquisa  são  de  construções  subjetivas  empregadas  na  confecção  de

memes. Vejamos o exemplo a seguir como pequena demonstração desse uso:

Figura 28 - a construção subjetiva em memes

Fonte – Facebook

Aliás,  como  memes  e  postagens  compõem  grande  parte  dos  nossos  dados  de

construções subjetivas, é preciso entender melhor sobre o gênero textual meme. No entanto,

ressalta-se que delimitar o que é ou não um meme não é uma tarefa tão fácil  assim. Isso

porque  os  memes  da  internet  costumam ser  definidos  a  partir  do  critério  da  propagação

instantânea de um conteúdo e em larga escala. Deste modo, qualquer frase, imagem, vídeo,

gif, postado nos sites da internet, pode virar um meme. A partir dessa consideração, o que é
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um meme e o que é só uma simples postagem pode render um trabalho inteiro que se debruce

somente sobre essa questão, uma vez que uma frase postada sem a menor pretensão pode

eclodir  na rede e alcançar o compartilhamento viral  em questão de pouquíssimo tempo, e

assim atenderia o critério da “viralização”, ou seja, de um conteúdo compartilhado em larga

escala.

A Universidade Federal Fluminense surpreendeu ao inaugurar o museu de memes em

2017, através do Departamento de Estudos Culturais e Mídias. O museu virtual conta com um

amplo acervo e propõe estudo sobre o gênero textual meme tão difundido entre os internautas

e usuários de redes sociais. Ora, se uma universidade se propõe a estudar um fenômeno da

cultura digital isso só pode ser um indicativo da sua relevância social, e se o meme é uma

forma de comunicação, interessa aos estudos linguísticos também.

O termo meme surge pela  primeira  vez,  na década  de 70,  no trabalho do biólogo

britânico, Richard Dawkins, quando ainda nem havia internet. O biólogo, em seu livro  The

Selfish Gene, aborda os novos replicadores, os genes, aos quais nomeia de meme a partir do

conceito de mimesis de Aristóteles que significa imitação. Para o filósofo grego tanto a arte

quanto a vida se pautam em um processo comum que é a imitação. De acordo com o  site

Museu do meme-Uff, o biólogo Dawkins se apropria ainda da teoria darwiniana ao utilizar o

termo meme, para explicar a difusão da cultura em seus estudos.

Em seu livro  The Selfish Gene,  Dawkins propunha um termo para dar conta dos
processos de replicação e evolução cultural que lhe chamaram a atenção quando ele
iniciou sua defesa à tese do determinismo genético. Para o pesquisador, assim como
os genes eram os principais responsáveis por replicarem o conteúdo geracional na
evolução  biológica  dos  organismos  vivos,  talvez  houvesse,  ele  reconheceu,  uma
outra  unidade  de  replicação,  diferente  dos  genes,  responsável  pela  seleção  e
transmissão de conteúdos inscritos em nossa cultura. Dawkins concebe então uma
espécie de evolucionismo cultural, que ocorreria em paralelo e em complemento à
evolução natural, através de um segundo replicador, diferente dos genes. Não tendo
encontrado outro nome mais adequado para batizá-lo, o biólogo adaptou a raiz grega
“mimeme” (μίμημα) e criou o termo “meme”, que, é claro, rapidamente viralizou
(MUSEU DE MEMES7).

Com isso, não são necessárias muitas sinapses neurais para se chegar à compreensão

de  como  o  termo  foi  emprestado  da  ciência  para  a  cultura  da  internet  a  partir  de  seu

surgimento na década de 90, não é mesmo? Assim como o termo “viralizar” muito comum

nesse meio,  houve então a apropriação pelos internautas da expressão meme para nomear

qualquer tipo de conteúdo que é compartilhado de forma viral, ou seja, que é muito difundido

7https://www.museudememes.com.br
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(compartilhado, postado) nos sites de redes sociais, como frases,  gifs, imagens, vídeos, ou

qualquer outra postagem que ganhe grande repercussão na internet. 

O livro  de  Dawkins  tornou-se  um best-seller,  o  que  fez  com que  a  nomenclatura

meme, usada pelo autor para referenciar os genes autorreplicadores, fosse propagada entre os

seus leitores. A partir disso, deu-se início ao processo de apropriação do termo meme por

parte dos usuários da internet, mais especificamente nos sites de redes sociais, para referenciar

qualquer tipo de conteúdo que se propaga e se espalha rapidamente na rede. Portanto, o termo

começa  a  ser  utilizado  para  definir  criações  e  compartilhamentos  de  conteúdos  virais

(MUSEU DE MEMES).

 Seria curioso pensar que o criador do termo tão difundido na  cultura  digital  seja  um

renomado  e polêmico  biólogo,  se  não fosse  o fato  de  que  é  comum a  adaptação  de  um

conceito empregado em trabalhos científicos no campo da computação/internet, a exemplo do

conceito de vírus de computador que se vale de analogias para o empréstimo, já que o vírus

infecta  o  organismo  e,  instalado,  reproduz-se  rapidamente  alterando  as  capacidades  das

células  infectadas  e  suas  funcionalidades.  Um processo  análogo  ocorre  nos  sistemas  dos

computadores  infectados.  Assim,  também  por  analogia,  a  rapidez  e  eficácia  como  um

conteúdo se espalha pela internet, assemelhando-se a uma infecção viral, atribui-lhe o status

de meme.  Sendo assim, o meme da internet  é,  por analogia,  o “gene” que se observa no

âmbito cultural devido a sua capacidade de replicação. 

Nesse âmbito, o meme se caracteriza a partir dos princípios gerais darwinianos. Para

ser considerado meme, precisa atender a certas características, como a sobrevivência do mais

apto (MUSEU DE MEMES). Isso porque precisa ser replicado em larga escala competindo

com uma infinidade de outras publicações que circulam nos sites da internet. A web está para

o organismo vivo assim como o meme está para os vírus, e a propagação do conteúdo precisa

ocorrer antes que esse seja esquecido, assemelhando-se às características dos genes virais,

que, na busca por sua sobrevivência, alojam-se em corpos em que possam sobreviver e se

reproduzir.  Da  mesma  forma,  o  conteúdo  precisa  encontrar  um ambiente  propício  à  sua

proliferação para ter longevidade. 

Portanto, um meme da internet é assim denominado por ser um gênero textual corrente

no meios digitais cuja principal característica é a forma de divulgação e propagação nos sites

de rede social que se assemelha à dos vírus no interior de uma célula, pois, quando instalado,

o  vírus  reproduz seu  código genético  que rapidamente  se  espalha,  como uma espécie  de

cópia/reprodução que remete à mimesis de Aristóteles, à imitação. 
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O meme pode ser criado para críticas, para reflexão ou para o humor. A exemplo deste

último, o criador do termo que, por apropriação, nomeia este tipo de conteúdo da internet

recebeu uma enxurrada de memes que o referenciam. Vejamos uma pequena demonstração:

Figura 29 - meme de Richard Dawkins

Fonte – Google

Mas Richard Dawkins não foi o único a estampar a página de um meme.  Um breve

passeio pelos  sites de rede social é suficiente para perceber que basta ser clicado em uma

fotografia com ares engraçados, ou proferir uma frase polêmica ou descontraída para virar um

meme.  À  época  da  declaração  polêmica  do  atual  presidente  da  república  acerca  das

dificuldades, em sua concepção, de ser patrão no Brasil, surgiram uma enxurrada de memes

com a declaração “É difícil ser patrão no Brasil” sempre em tom de deboche e crítica que

foram largamente compartilhados na rede social FB, com menção às “rachadinhas” - como

ficou conhecida a investigação envolvendo um dos filhos do presidente e o assessor do filho -

e  um depósito  na conta bancária  da primeira-dama.  Seguem alguns exemplos  abaixo que

constituem o corpus para esta pesquisa:
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Figura 30 -  a fecundidade (replicação dos memes)

Fonte – Facebook

A partir das ocorrências acima, podemos pensar ainda sobre algumas características

que fazem com que um conteúdo seja adequado ao status de meme, a saber: a fecundidade, a

fidelidade e a longevidade. A longevidade está relacionada à capacidade de reprodução de um

meme, pois quanto maior for o tempo de vida (exposição/circulação) do  um conteúdo nas

redes sociais, maior será sua chance de replicar-se; a fecundidade relaciona-se à quantidade de

vezes que o meme foi replicado, pois precisa alcançar um nível de compartilhamento viral; e a

fidelidade, que está relacionada à capacidade de um conteúdo ser replicado da forma mais

próxima possível da original, ou seja, quanto menor a variação em relação ao conteúdo inicial,

maior é a fidelidade da cópia (RECUERO, 2007). Assim, a fidelidade esperada dos memes

afeta significativamente o corpus quando coletados de redes sociais, pois a mesma construção

se repete em diferentes dados coletados de postagens de diferentes usuários da rede, dentro de

um determinado  período,  a  exemplo  dos  dados  apresentados  acima.  Os  conteúdos  acima

foram considerados miméticos já que ocorre a manutenção de uma construção sintática que se

repete em todos os Memes replicados (SANTOS, 2020: 138).

Quando um meme surge na rede social FB, há duas possibilidades de replicação. Uma

é através do compartilhamento, isto é, os replicadores (usuários) dispõem de uma ferramenta

do FB que possibilita  o  simples  compartilhando através  da função “compartilhar”  que  se

revela geradora tanto do critério da fecundidade quanto do critério da fidelidade, uma vez que

será exatamente o mesmo conteúdo que será replicado, ou seja, a cópia exata do meme. A

outra  é  por  meio  da  cópia  do  conteúdo  em  sua  própria  página,  à  semelhança  de  um

pensamento/conteúdo próprio. Essa forma de replicação revela-se um tanto quanto perigosa,
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pois ameaça o critério da fidelidade, pois novos elementos podem ser acrescidos ou ainda

pode haver perdas. 

Em nosso corpus  pudemos observar diferentes modos de replicação de um meme. Em

determinados  momentos,  deparamo-nos  com  mensagens,  que,  à  primeira vista,  podem

aparentar ser a repetição exata de uma outra postagem; contudo um olhar um pouco mais

atento revela  detalhes que os diferenciam, seja por uma pequena mudança na escolha das

palavras, seja no emprego de  emojis. Conforme exemplificamos nos exemplos abaixo, cuja

replicação revela pequenas alterações no resultado final:

Figura 31- a reduplicação e a fidelidade

Fonte – Facebook

Ao analisar ocorrências que compõem os memes em nosso corpus, percebemos que há

situações em que os dados são idênticos ou quase idênticos quando além do verbal, utiliza-se

componentes visuais, como nos dados acima. A alteração dos termos  – uns por aí – e – uma

galera  –, além da presença de um emoji no dado 1 e a disparidade nas cores dos planos de

fundo  dos  exemplos  apontam  para  uma  fragilidade  do  critério  da  fidelidade  dos  memes

apontado por Recuero (2007), uma vez que torna a replicação infiel  e arrisca a matriz do

meme original com reflexos no critério da longevidade. O problema que se apresenta é que as

mudanças  quando sutis  não prejudicam a intertextualidade,  mas,  quando as alterações são

mais profundas pode chegar ao ponto de não haver preservação nem mesmo da referência do

original.  Como  nos  casos  apresentados  acima,  embora  ocorra  mudança  de  elementos
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sintáticos, ainda pode ser observada a manutenção de uma construção sintática que se repete,

os dados são classificados como miméticos (SANTOS, 2020: 138).

Com as ocorrências abaixo, exemplificamos situações de produção diferentes para o

que seria a replicação de um meme, em que verificam alterações significativas nas imagens,

ainda que se mantenha o conteúdo sintático. Mas ainda assim, percebe-se alterações no estilo

e  cor  da  fonte  e  na  disposição  dos  elementos  verbais  (texto  centralizado  no  dado  1;  e

justificado  no  dado  2)  que  constituem  as  imagens  como  um  todo.  É  possível  perceber

inclusive que, na imagem 2, ocorre o que se aproxima de uma ilustração do que é confortável,

evidenciado na oração em posição de comentário8 e é representado pelo indivíduo deitado no

sofá, o que instancia o conforto da sala de nossa casa. Como podemos observar, o critério da

fidelidade na replicação dos memes é posta em cheque quando se trata de memes da internet.

Figura 32 - mesma sintaxe, imagem diferente

Fonte – Facebook

Conclui-se, portanto, que nos meios digitais e em se tratando de interação humana, a

criatividade entra em campo e domina o processo de produção, inclusive dos memes. Posto

isto,  é  perceptível  que  um  meme  da  internet  pode  sofrer  modificações  e  até  mesmo  o

significado do meme pode mudar completamente para atender a um determinado propósito

8Em um estudo bem incipiente, alguns alunos de graduação identificaram a parte verbal desses dados como 
oração subjetiva e sua matriz.
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comunicativo. Isso porque a criatividade humana por si só é capaz de alterar a forma e o

significado dos conteúdos de um texto, seja da internet ou não.

Marcuschi  (2010:  19) alerta  que “Os gêneros são formas sociais  de organização e

expressões típicas da vida cultural. Contudo, os gêneros não são categorias taxionômicas para

identificar realidades estanques”. Portanto, a linguagem precisa ser observada com cautela

sempre. À vista disso, Santos (2020) faz as seguintes ponderações acerca dos estudos dos

memes da internet:

“[…]  o  meme da  internet  não  pode  ser  descrito  na  plenitude  de  uma  realidade
estanque. Dessa forma, a concepção clássica de gênero não pode ser aplicada ao
estudo dos textos mêmicos sem que o pesquisador encontre estratégias para lidar
com a natureza híbrida, mutável, criativa e bricolada. Essa identidade dinâmica e
multiforme do gênero digital Meme de Internet, por vezes, se manifesta e pode ser
constatada na variedade de seu plano composicional.  Ou seja,  em seus múltiplos
modos de estruturação, mesmo sendo de um único tipo (sintaticamente) ou tratar da
mesma temática, pode tomar a forma de uma  Image macro  (imagem com legenda
sobreposta) ou tirinhas mêmicas nas redes sociais (SANTOS, 2020, p. 52-53).

O ensino escolarizado dos gêneros textuais consiste na observação de características

entre  os  textos  que  os  colocam em um determinado gênero  e  outras  que  os  afastam.  No

entanto, quando se observa os gêneros que circulam nas redes sociais, é perceptível que não

há uma rigidez quanto a formas e  caracterização dos discursos.  Digamos que a  produção

textual nas redes é mais livre e conta com maior autonomia e criatividade do redator/produtor.

Consequentemente, há maior liberdade de produção e fluidez quanto à estrutura dos gêneros

nesse espaço de interação. Memes como os da figura acima, exemplificam o que, de acordo

com Santos (2020), pode-se chamar de Image macro, isto é, imagem com legenda sobreposta.

Vejamos abaixo uma demonstração do pesquisador que nos ajuda a entender esse tipo de

dado:
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Fonte - (SANTOS, 2020, p. 53)

Seguindo  essa  linha,  na  análise  dos  dados,  ocorrências que  apresentam  essa

configuração  recebem  esse  tratamento:  imagem  com  legenda  sobreposta  (Image  macro).

Além  disso,  optamos  por  analisar  esse  tipo  de  ocorrência,  isto  é,  dados  de  construção
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gramatical  verbo-visual,  caso dos memes da internet,  que apresentam sintaxe fragmentada

como pode ser vista na imagem acima com base na ideia de topicalização adaptando, assim, a

noção de tópico-comentário de Ponte (1981) e com colaboração de Gonçalves (2016) e de

Neves (2011).

Ainda em relação aos memes de internet, Santos (2020) afirma: 

O que está em jogo não é uma estrutura composicional fixa, em que o elemento
visual  deve  sempre  aparecer  em  determinada  posição  e  o  verbal  de  outro
determinado modo. O que está posto aqui é o estabelecimento do significado textual
constituído a partir da articulação de diversas semioses, mesmo que não seja a partir
de uma estrutura regular (SANTOS, 2020, p. 55).

Santos (2020: 98) observa, com base em Kress e Van Leeuwen (2006), que o conceito

de imagem é “[...] um sistema complexo, multifuncional, independente e que dialoga com o

contexto específico (no nosso entender,  de cultura e de situação, se pensarmos em termos

sistêmico-funcionais) do qual se emerge”. De acordo com o pesquisador, a composição do

significado  visual  se  materializa  a  partir  da  relação  dos  participantes  representados  na

imagem, da ação, ou seja, o que é visto sendo praticado na imagem, de quem vê (participante

interativo) e da organização desses elementos no texto visual. 

Conforme Novelino (2007), a Gramática do Design visual (GDV), que possibilita a

análise de imagens, foi desenvolvida a partir da Gramática Sistêmico-Funcional de Halliday

(1985). No entanto, de acordo com a autora, ainda que a base para o trabalho seja a noção de

metafunção  de  Halliday  relacionada  à  análise  de  imagens,  os  pesquisadores  não  buscam

verificar a existência de correspondência entre as estruturas linguísticas e as estruturas visuais.

Em outras  palavras,  a  imagem não  é  meramente  uma representação  do  conteúdo  verbal,

salienta Novelino. Portanto, o conteúdo verbal não é uma redundância, pois a porção visual

agrega novas informações ao conjunto textual, à imagem como um todo. Consequentemente,

há diferentes códigos empregados na composição do texto imagético,  como figuras, cores,

distinção de fontes, personagens, expressão linguística, e cada um possui regras específicas

para a compreensão e a análise (NOVELINO, 2007). Vejamos o que a pesquisadora declara

sobre o exposto:

A proposta de Kress e van Leeuwen para a análise de imagens utilizando os aportes
da GSF é de relacionar a noção teórica de metafunção de Halliday com a análise de
imagens,  e não de verificar  se as estruturas  linguísticas têm correspondentes  nas
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estruturas  visuais.  Esses  dois  meios  “não  são  simplesmente  alternativas  de
representação da mesma coisa” (Kress e van Leeuwen, 2000:76), pois cada um tem
seus  próprios  códigos  e  regras  para  isso.  O  trabalho  de  Kress  e  Van  Leeuwen
reconhece que a língua não realiza somente representações da realidade social como
as relações entre quem vê e o que é visto. A coerência entre imagens e composição
social  ocorre de diferentes  maneiras,  realizando assim a realidade  semiótica (…)
(NOVELINO, 2007, p. 50).

Além disso, a imagem, para Kress e Van Leeuwen, representa um sistema complexo

(NOVELINO, 2007; SANTOS, 2020), e portanto, sua análise precisa voltar a atenção para o

contexto específico em que é produzida. A partir disso, entendemos que, ao observar um texto

imagético  veiculado na internet,  faz-se necessário considerar  em quais  situações  se deu a

produção da imagem. Além disso, um outro ponto importante deve ser considerado quando se

trata da análise de imagens: a comunicação visual pode expressar significados a depender das

diferentes estruturas que se diferenciam a partir da composição de elementos ou ainda pela

distinção de cores (NOVELINO, 2007).

Nesse  sentido,  assim  como  os  estudos  da  linguagem  verbal  permitem  observar  a

formação  das  palavras,  das  frases  e  dos  textos  verbais,  “a  gramática  visual  descreverá  a

maneira  como  os  elementos  representados  se  combinam  em  declarações  visuais  e  as

regularidades  das  estruturas  de  composição,  e  também  de  que  modo  são  utilizadas  na

produção de significados” (SANTOS, 2020: 96). 

(…) distanciando-se dos modelos formais de descrição visual, como também o faz a
GSF  em  relação  ao  trato  com  a  linguagem  verbal,  a  GDV  erige  um  modelo
descritivo visual que se atém à codificação e representação de significados visuais.
Nesse  caso,  a  partir  de  um  entendimento  multifuncional,  que  se  materializa  na
eleição de Metafunções,  a saber,  Representacional,  Interacional  e Composicional,
aplicado à leitura funcional e significativa de imagens (SANTOS, 2020, p. 96). 

Essas  estruturas9 podem  ser  descritas  da  seguinte  forma  com  base  na  GDV:  (i)

Metafunção Representacional:  estrutura visual que permite a construção da natureza dos

eventos,  os  objetos,  os  participantes  envolvidos  e  as  circunstâncias  em que ocorrem.;  (ii)

Metafunção Interativa: estrutura responsável pela relação entre os participantes, isto é, os

recursos  visuais  são  dispostos  de  modo  a  construir  a  natureza  das  relações  entre  os

participantes  (representados),  e  entre  a  imagem  e  quem  a  vê;   (iii)  Metafunção

composicional: estrutura responsável por organizar a distribuição da informação na imagem,

no  que  diz  respeito  à  organização  espacial,  às  cores  apresentadas,  à  ênfase  ou  valor  da

9Não serão detalhadas por se tratar de uma dissertação de mestrado, podendo ser retomado em estudos futuros.
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informação (NOVELINO, 2007; SANTOS, 2020). Sendo assim, os significados dos textos

visuais podem ser obtidos seja por meio de cores, seja por diferentes estruturas de composição

(NOVELINO, 2007: 53). 

A  função  representacional  é  responsável  por  descrever  as  relações  entre  os

participantes  que  podem ser  mostrados  praticando  ações  ou  sendo  algo,  de  outro  modo,

significando alguma coisa. Portanto, o participante pode ser apresentado em representações

narrativas ou conceituais respectivamente. 

As representações narrativas ocorrem por meio de um dos processos: (i) processo de

ação que representa o participante executando ações; (ii) processo reacional, que mostra o

participante reagindo a algo que vê; (iii)  processo verbal, que se assemelha aos balões de

diálogos tão comuns em histórias em quadrinhos, portanto assim como o conteúdo dos balões

representa as falas  (processo verbal)  dos personagens,  o processo verbal,  nas imagens,  se

configura como falas do participante representado. 

Já  as  representações  conceituais  criam  efeitos  de  sentido  que  representam  os

participantes como são e não executando ações. Nesse caso, os processos são dois: processo

classificacional em que os participantes são classificados um em relação ao outro, como uma

série de objetos, ou profissionais de diferentes categorias, por exemplo; e processo analítico

em que um participante é analisado em relação a todos os outros, ou seja, relaciona-se à parte

e ao todo. 

A função interativa se realiza por meio de alguns elementos que promovem a interação

entre os participantes (interativo e/ou representado) a saber: o olhar, a distância e o ponto de

vista.  A escolha  do participante  representado é  muito  importante,  pois,  se  esse olha  para

frente, simula-se um contato visual com o participante observador; se olha para o lado, não

estabelece contato com quem observa a imagem, pois é como se olhasse para alguém ou algo

que não está no enquadre da imagem e, por isso, não pode ser visto; além disso, o contato

visual pode ser estabelecido somente entre os participantes representados. Para Kress e van

Leeuwen, a função interativa por meio do olhar é dominante porque é através do olhar do

participante  representado diretamente  voltado para o observador  que o contato imaginário

com o este é estabelecido. A distância é uma das dimensões da função interativa das imagens,

pois tem relação com o tamanho do participante representado quando comparado à imagem.

Assim,  pode ser apresentado com maior  proximidade ou mais  afastamento em relação ao

observador. Se a imagem traz o (s) participante (s) representados (s) de corpo inteiro, por

exemplo,  cria-se  o  efeito  de  sentido  de  afastamento,  pois  deixa  de  fora  quem observa  a

imagem. 
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O ponto de vista é outro elemento importante no processo de criação de imagens, já

que há diferentes possibilidades de ângulos, como frontal, superior e inferior. O ângulo frontal

faz com que o participante, representado na imagem, fique alinhado com o observador; é um

convite à interação. Por outro lado, o participante observador não é convidado a interagir

quando o participante é mostrado num ângulo superior, como quem olha de cima para baixo.

No entanto, o observador é convidado a uma visão superior quando a imagem apresenta um

ponto  de  vista  de  quem vê  a  cena  do alto,  isto  é  proporcionado pelo  ângulo  inferior  da

imagem.

A função composicional é responsável por estabelecer a relação entre os elementos

representacionais  e  interacionais.  Os  elementos  que  compõem a  imagem ganham valor  a

depender  de seus posicionamentos  na imagem,  do destaque (saliência)  que recebe,  ou do

enquadramento. Considerando que a leitura, no mundo ocidental, ocorre da esquerda para a

direita  e de cima para baixo, os elementos que compõem o texto visual ganham valor de

informação de acordo com a posição que ocupam na imagem: o que é posto à esquerda é

dado, à direita, novo; e o que ocupa a posição de cima é representado como a idealização ou a

essência  generalizada  da  informação,  o  que  apresentado  na  parte  inferior  representa  a

informação mais prática, concreta da imagem. A saliência é a estrutura que confere maior ou

menor  ênfase  a  certos  elementos  em  relação  a  outros  presentes  na  imagem.  Isto  é,  um

componente que recebe destaque ganha nuances de maior ou menor importância informativa.

Central e marginal: os elementos que ocupam a posição central recebem valor de núcleo da

informação,  já os marginais são os que rodeiam os centrais  e, portanto,  recebem valor de

subservientes.
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3. ANÁLISE DOS DADOS

Passamos  à  análise  dos  dados  coletados  para  essa  pesquisa.  Com  base  nos

pressupostos  teóricos  abordados,  apresentaremos  os  resultados  já  obtidos  a  partir  do

levantamento de dados. Para cada grupo, analisaremos dados com anteposição da completiva

subjetiva e com posposição.

Para  fins  de  organização  optamos  por  dividir  as  ocorrências  em  três  grupos  de

construções. Tendo em vista a frequência de uso, no grupo (1), apresentamos as construções

subjetivas de valor avaliativo; no grupo (2), analisamos as construções de valor deôntico; e,

no grupo (3), as construções subjetivas epistêmicas.  Na parte final de cada dado analisado,

destaca-se a contribuição da Gramática do Design Visual.

3.1 A POSIÇÃO DA ORAÇÃO SUBJETIVA EM RELAÇÃO À MATRIZ VS. O

TIPO DE SUBJETIVA (VALOR DISCURSIVO)

Como  primeiro  objetivo  deste trabalho,  escolhemos  apresentar  as  ocorrências  de

acordo com a posição da oração subjetiva,  pensando a relação entre o tipo de construção

subjetiva (modalidade: deôntica e epistêmica; e avaliação) e a posição da subjetiva em relação

à matriz. À vista disso, os dados, após análise qualitativa, foram quantificados com base tanto

no  critério  da  posição,  quanto  nos  tipos  semânticos  da  oração  matriz.  A tabela  a  seguir

apresenta  essa  divisão  com quantificação  dos  dados  em número  e  em porcentagem  para

melhor visualização.

Tabela 2 - posição da  oração subjetiva / valor semântico da matriz

Posição da subjetiva Deôntica Epistêmica Avaliativa Total

Anteposta Número 5 0 92 97

5.2 0 94.8 100

Posposta Número 32 16 69 117

% 27.4 13.6 59 100

Total Número 37 16 161 214

% 17.2 7.5 75,3 100

Dados rodados no programa GoldVarb
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A partir da estatística  das ocorrências, foi possível perceber que 45% das construções

subjetivas apresentaram anteposição da subjetiva em relação à matriz. Desse total de noventa

e sete dados, há apenas cinco deônticas, pois os outros 95% são do tipo avaliativa. Quanto às

construções  com  subjetivas  pospostas,  que  foram  mais  numerosas,  do  total  de  cento  e

dezessete  ocorrências,  27% são deônticas;  14%, epistêmicas  e 59%, avaliativas.  Os dados

com posposição somam 55% do total de duzentos e quatorze ocorrências.

A oração completiva subjetiva anteposta em relação à matriz traduz pragmaticamente

a motivação do escrevente que, em seu projeto comunicativo, focaliza a informação por ela

trazida,  conforme  apontado  por  Neves  (2011).  Esse  recurso  permite  ao  escrevente  a

topicalização descrita pela pesquisadora como um fenômeno linguístico menos recorrente na

língua. Dias e Braga (2018) alertam que esse fenômeno é preferido em dados de uso em que

se pretende dar ênfase à informação trazida pela oração subjetiva anteposta. De acordo com

Pontes (1981), a língua portuguesa é uma entre muitas outras em que o tópico oracional é

marcado pela primeira posição na sentença. Embora a pesquisadora concentre seus estudos no

nível  da  oração,  buscamos,  neste  trabalho,  com  adaptações,  emprestar  essa  noção  de

topicalização, empregando-a ao nível da sentença  complexa para a análise de nossos dados. 

 Lambrecht  (1994)  observa  que  a  forma  como  as  informações  são  dispostas  na

construção revela motivações do falante/escrevente, pois há motivações para a escolha dos

elementos lexicais, da ordenação e da posição dos termos ou das orações em uma sentença.

Nesse sentido, estamos considerando que a posição da oração subjetiva em relação à matriz

revela  uma  tomada  de  posição  do  falante/escrevente  diante  da  avaliação  realizada  na

construção. Observamos ainda que há uma motivação discursiva que determina a ordem da

subjetiva, uma vez que se mostrou mais recorrente com as construções do tipo avaliativa.

O gráfico abaixo ilustra a preferência do escrevente no que diz respeito à ordem das

orações:
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Gráfico 1 - ordem das orações subjetivas

Gráfico elaborado a apartir da contagem dos dados no programa GoldVarb

Os resultados mostram que as construções subjetivas avaliativas são mais recorrentes,

preferencialmente  com a  subjetiva  na  posição  anteposta  em relação  à  oração  matriz.  As

construções subjetivas deônticas apresentam preferencialmente a oração subjetiva na posição

posposta em relação à oração matriz, enquanto a construção subjetiva epistêmica apresenta

categoricamente a oração subjetiva posposta em relação à oração matriz. 

3.2 GRUPO 1: TIPO AVALIATIVA

A avaliação é um modo de expressão de atitudes  e opiniões do falante/escrevente.

Sendo assim, avaliar significa uma tomada de posição diante da avaliação feita na construção.

As construções do tipo avaliativas são mais carregadas de subjetividade do falante/escrevente

já que, havendo uma avaliação, há sempre um avaliador. Portanto, serão necessários outros

recursos  na  busca  por  legitimação  do  discurso,  como  a  impessoalidade  da  construção

subjetiva, por exemplo, sejam por meio da matriz com a forma verbal em terceira pessoa do

singular, seja pela forma não finita da oração completiva subjetiva.  Além disso, o tipo de

predicativo  também marca  a  subjetividade  uma vez  que há também diferentes  formas  de

construir uma avaliação, isto é, o falante/escrevente pode expressar uma avaliação do tipo

julgamento,  afeto  ou  apreciação.  Na  tabela  abaixo,  apresentamos  os  usos  predicativos

avaliativos encontrados para esta pesquisa.
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Tabela 3 - usos predicativos avaliativos 

Predicativos Total

Sintagmas nominais: nomes e pronomes (39); sintagmas adjetivais: difícil (22);  (não)
difícil  (1);  fácil  (22);  (não)  fácil  (8);  bom  (20);  melhor  (9);  confortável  (6);
gratificante  (5);  cômodo (3);  essencial  (3);  inútil  (2);  ruim (2);  (não)  normal  (2);
impressionante (2); importante (2); incrível (1); sagrado (1); chato (1), divino (1);
opcional (1); legal (1); complicado (1); (não) comum(1); triste (1);  desesperador (1);
normal (1); incompatível (1); lindo (1).

161

Fonte -  dados rodados no programa GoldVarb

A  análise  de  dados  mostrou  que  houve  variação  significativa  quanto  aos  usos

predicativos avaliativos, pois houve maior frequência de dados com o preenchimento desse

espaço com sintagmas nominais e com sintagmas adjetivais. Assim, além de mais frequentes,

os dados de ocorrências de subjetivas avaliativas também se mostraram mais flexíveis quanto

aos usos predicativos.

A forma verbal das orações foi outro ponto observado neste trabalho, que confirmou a

preferência pela forma impessoal na oração matriz (3ª pessoa do singular) (RAMOS, 2016;

DIAS et al,  2017: DIAS e BRAGA, 2018) e revelou a preferência pela forma não finita na

oração completiva subjetiva. Vejamos na tabela a seguir:

Tabela 4 -  forma verbal da completiva subjetiva nas construções avaliativas

Ocorrências Infinitivo Subjuntivo Presente do
indicativo

Particípio Total

Avaliativas Número  156 1 3 1 161

% 97 0,6 1,8  0,6 100

Fonte -  dados rodados no programa GoldVarb

As construções avaliativas apresentaram maior flexibilidade em relação à forma verbal

da oração subjetiva, já que encontramos dados de uso com o presente do indicativo, com o

particípio e com o subjuntivo ainda que muito timidamente, uma vez que a frequência foi

muito baixa para essas formas verbais.

Posto isso, vamos analisar nove dados de ocorrências de construções subjetivas do tipo

avaliativa,  na  seguinte  ordem:  seis  dados  com  o  preenchimento  da  oração  completiva

subjetiva anteposta à matriz, e três ocorrências com posposição da completiva. Essa ordem foi

determinada  tendo  em  vista  a  maior  frequência  do  primeiro  grupo  entre  esse  tipo  de

construção.  Quanto às formas verbais, apresentamos dados constituídos pela forma – ser –
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na  terceira  pessoa  do  singular  do  presente  do  indicativo  e  uma  ocorrência  com o  verbo

tá/estar no mesmo tempo, modo e pessoa, representando um dado não canônico. Analisamos

ainda uma ocorrência com a forma verbal –  ser –  no futuro do indicativo –  será.

É possível observar esta característica, nos exemplos a seguir.

(1)

Fonte – Facebook

No  exemplo  (1),  apresentamos  uma  construção  subjetiva  constituída  de  oração

completiva subjetiva anteposta [Rir do Vasco] + oração matriz [é fácil]. Do ponto de vista

sintático,  a oração subjetiva [Rir do Vasco]  está encaixada na oração matriz  [é fácil].  Do

ponto  de  vista  discursivo,  a  construção  apresenta  uma  avaliação  do  tipo  julgamento  nos

termos de Martin e White (2007) e Dias et al (2017), pois o escrevente julga como fácil a ação

de rir do time carioca. 

A oração matriz se constitui de verbo na terceira pessoa do singular [é] + predicativo

[fácil],  e,  assim,  o valor  semântico-discursivo de avaliação é  conferido à  construção pelo

escrevente que avalia o conteúdo da oração completiva.

A  forma  verbal  da  oração  matriz  (3ª  pessoa  do  presente  do  indicativo)  simula  o

distanciamento necessário para validar a avaliação contida na oração [é fácil] (DIAS  et al,

2017).  Esse  recurso  é  utilizado  como  forma  de  tentar  promover  o  distanciamento  do

escrevente  acerca  do  que  está  sendo  declarado.  Há,  assim,  a  tentativa  de  tornar  essa

informação como uma constatação de algo socialmente compartilhado por todos os torcedores

dos times adversários. A subjetividade do escrevente fica clara na avaliação que é feita, no

entanto, ao levar em consideração o contexto de produção, já que se trata de uma postagem

que está na página pessoal de um usuário da rede social,  portanto uma avaliação pessoal,

percebe-se que ocorre, de alguma forma, uma tentativa de escamotear a pessoa que há por trás
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do discurso. Deste modo, a forma verbal da oração matriz revela-se um importante fator de

análise no plano sintático/discursivo. 

No que tange à forma verbal da oração subjetiva, podemos observar o uso da forma

não  finita  -  Rir.  Esse  fenômeno  mostrou-se  bastante  frequente  em  nossos  dados  e  é

responsável por atribuir um valor semântico de generalização na informação veiculada pela

oração completiva (DIAS, 2013). A oração completiva subjetiva se constitui  de um verbo

comportamental na classificação de Halliday (1985).

O  dado  (1)  constitui  um  exemplo  de  construção  subjetiva  empregada  em  uma

postagem de um usuário do  site Facebook em sua página pessoal. Conforme apontado por

Santos  (2020),  encontramos  um texto  verbal  fragmentado,  pois  o  verbal  coexiste  com o

imagético como pode ser visto no uso de  emojis que se mesclam à linguagem escrita e nas

imagens que constituem o filtro utilizado como plano de fundo para a postagem.

(2)

Fonte – Facebook

No exemplo (2), apresentamos duas ocorrências de construções subjetivas avaliativas

[Namorar é bom]1  e [mas  namorar uma pessoa que te aproxima de Deus é bem melhor]2.

Assim, vamos identificá-las como 2a [Namorar é bom] e 2b [mas namorar uma pessoa que

te aproxima de Deus é bem melhor]. Em 2a e 2b, temos exemplos de construções subjetivas

constituídas ambas de anteposição das completivas subjetivas Oração completiva subjetiva + oração matriz. De

acordo com Neves (2011) e Dias e Braga (2018), essa escolha do escrevente representa a

ordem marcada,  já  que  a  informação  contida  na  completiva  subjetiva  é  alçada  à  posição

tópica.  A manifestação da oração completiva subjetiva em posição inicial  na construção é
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necessária  para  chamar  a  atenção  do  leitor  para  a  informação  contida  nesta parte  da

construção. Do ponto de vista semântico-discursivo, as orações matrizes apresentam um valor

avaliativo do tipo julgamento (MARTIN e WHITE, 2007; DIAS et al, 2017). 

É possível observar que,  para construir  a ocorrência,  o escrevente opta pela forma

verbal [é] que denota a não pessoa, e a forma verbal da oração completiva subjetiva não finita

reforça a impessoalidade da matriz. A motivação pragmática para esse uso é a tentativa de

distanciamento  do  escrevente  diante  da  avaliação  feita  na  construção.  No  entanto,  é

importante destacar que as construções avaliativas requerem um olhar mais atento sobre a

questão da impessoalidade, já que são muito mais subjetivas, isto é, há um avaliador, por isso

falamos em tentativa de escamoteamento do sujeito que avalia porque ele está ali,  apenas

busca não se comprometer tanto com a avaliação. 

Em 2a, por exemplo, a expressão da subjetividade do escrevente realiza-se na oração

matriz  –  é  bom –  por  meio  da  avaliação.  Entretanto,  a escolha  da  forma  verbal  é  um

importante  recurso  na  tentativa  de  distanciamento  do  escrevente  que  busca  alcançar

legitimidade para  a  avaliação  positiva  quanto à  informação  contida  na oração completiva

subjetiva – Namorar. Desse modo, o escrevente tenta difundir a ideia de que namorar é bom,

mas, por meio da manifestação do verbo impessoal (é), buscando tornar a informação como

certa e compartilhada por todos, ao forjar o seu distanciamento da avaliação feita sobre a

informação da oração subjetiva.  Esse fato é  observado em 2b, já  que em ambos temos a

mesma manifestação do verbo ser, isto é, o mesmo tempo, o modo, o número e a pessoa.

A  oração  completiva  traz  o  verbo  material  –  namorar –  cuja  forma  não  finita

evidencia uma tentativa de generalização. Ao optar pela forma não finita, o escrevente atribui

um valor de verdade à sua avaliação, criando, assim, a ideia de que “Namorar é bom” seja

uma concepção compartilhada por todos da sua comunidade linguística. Portanto, esse recurso

é responsável por criar o efeito de sentido capaz de validar a informação frente ao interlocutor

à medida que o escrevente não se compromete tanto, ao menos tenta não se comprometer. De

igual  modo,  ocorre  em 2b  –  representado  pela  construção  [mas namorar  alguém que  te

aproxima de Deus é bem melhor]. No entanto, é importante notar que a presença do pronome

de 2ª pessoa em “te aproxima de Deus” indica a pessoa com quem se fala, tu/ você, então há

uma especificação quanto à pessoa que será aproximada de Deus. Mas que, ainda assim, serve

a todo e qualquer indivíduo que ocupe o lugar de 2ª pessoa nesse discurso, ou seja, aplica-se a

qualquer leitor da frase. 

Este  dado exemplifica  ocorrências  de uso de construções  subjetivas  que compõem

memes da internet  com tom humorístico,  como se observa no diálogo entre a frase sobre
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namorar alguém que te aproxime de Deus e o comentário logo abaixo que traz a seguinte frase

[A minha ex tentou me aproximar de Deus, me deu uma facada], cuja quebra de expectativa é

geradora do humor uma vez que não é desse tipo de aproximação que o texto fala. 

(3)

Fonte – Facebook

A construção subjetiva, no exemplo (3), é constituída de uma oração completiva subjetiva anteposta + uma

oração matriz. Portanto, a oração completiva subjetiva está anteposta à matriz. Do ponto de vista

semântico-discursivo, a oração matriz – é fácil – representa uma avaliação do tipo julgamento

por parte do escrevente. Neste caso, o predicativo “fácil” qualifica a informação trazida na

oração subjetiva – Ficar apontando os erros desse governo. 

A manifestação do verbo ser em terceira pessoa do singular do presente do indicativo

na oração matriz é a marca da unipessoalidade apontada por Neves (1996, p.181). Já a forma

do verbo relacional da oração subjetiva –  Ficar apontando  – é responsável por agregar um

valor geral  à informação contida na oração completiva –  Ficar apontando os erros desse

governo.  No entanto,  podemos observar  que esse valor  geral  contrasta  com a informação

seguinte  –  Quero ver  é  apontar  os  acertos –  em que há a  marca  de primeira  pessoa do

singular com o sujeito desinencial  eu, expresso pelo verbo  quero. Sendo assim, é possível

observar, de forma ainda mais contundente, a expressão da subjetividade do sujeito escrevente

que tenta o distanciamento através da escolha da forma verbal na construção subjetiva, porém

compromete o escamoteamento e se coloca no papel de avaliador da situação na declaração

seguinte,  promovendo,  assim,  o  embate  entre  a  não-pessoa  da  construção  subjetiva  mais

impessoal  com  a  pessoa  da  proposição  seguinte  que  pode  ser  observada  ao  olharmos  o

entorno linguístico.
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A construção subjetiva avaliativa neste dado representa um uso em um uma postagem

do  usuário  feita  em sua  página  pessoal  em  que  traz  a  citação  entre  aspas  de  um autor

desconhecido, conforme informado no post, que aponta para um tom de deboche conferido à

postagem pelos emojis utilizados na legenda.

(4)

Fonte – Facebook

O exemplo (4) apresenta duas construções subjetivas com anteposição das completivas

subjetivas oração completiva subjetiva + oração matriz [perder a aposentadoria é bom]1 [investir em educação é

ruim]2.  A anteposição  representa pragmaticamente  o enfoque dado pelo escrevente para a

informação trazida na oração completiva (NEVES, 2011; GONÇALVES, 2016). 

Neste dado, temos o valor semântico de avaliação que é conferida à construção por

meio dos predicativos bom e ruim que são os responsáveis por atribuir valor de julgamento ao

conteúdo  das  orações  completivas  subjetivas  [perder  a  aposentadoria]1  e  [investir  em

educação]2.

 Podemos perceber que, em ambas ocorrências, optou-se pela forma verbal impessoal

do verbo ser para compor as orações matrizes [é bom]1  e [é ruim]2,. As orações completivas

subjetivas foram compostas pelos verbos materiais [perder] e [investir] em suas formas não

finitas. A observação dos dados mostrou que esse valor semântico verbal foi preferido em

construções do tipo avaliativa.

 A impessoalidade da oração matriz e o valor mais geral da completiva subjetiva se

mantêm em toda a construção, já que não há indícios lexicais de primeira pessoa, enquanto

que, no entorno linguístico, encontramos a expressão  uns por aí que aponta para um grupo
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específico acerca de quem foi convencido sobre ser bom perder a aposentadoria e ser ruim

investir em educação (DIAS e BRAGA, 2018). O emoji empregado nesse dado dialoga com o

participante leitor desse texto, representa o estado de espanto causado pela constatação trazida

na porção verbal (SANTOS, 2020). 

O dado se constitui de uma construção subjetiva avaliativa empregada em um post do

Facebook  em  que  é  apresentada  a  defesa  de  um  ponto  de  vista  político,  que  pode  ser

observado na crítica feita por eleitores contrários ao governo Bolsonaro à época da reforma da

previdência que retirava direitos adquiridos pelo trabalhador ao longo dos anos anteriores,

pois  ainda  que pareça  absurdo e  improvável,  houve uma parcela  do proletariado que viu

benefícios  em perder  direitos  conquistados.  Além disso,  há  outra  crítica  direcionada  aos

ataques à educação, infelizmente, tão comuns nesse governo. A crítica é direcionada à parte

dos apoiadores do governo Bolsonaro que foram convencidos de que investir em educação é

ruim. 

 (5)

Fonte – Facebook

No exemplo (5), a construção subjetiva é representada, sintaticamente, pelas orações

completivas subjetivas antepostas –  Estar infeliz no curso e não largá-lo por medo de ser

julgado (a)  – que são selecionadas pela oração matriz –  não é normal – que representa a

avaliação do falante em relação ao conteúdo das completivas subjetivas. 

Semanticamente,  a  oração  matriz  –  não  é  normal –  expressa  a  avaliação  do  tipo

julgamento  acerca   da  informação  trazida   na   oração   completiva,   sendo  conferido  pelo
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predicativo normal. 

Mais  uma vez,  apresentamos um dado de  uso  em que a  estrutura  morfológica  da

oração  matriz  apresenta  a  participação  do  escrevente  na  avaliação  de  forma  atenuada

mediante  a  escolha  da  forma  verbal.  Assim,  do  ponto  de  vista  pragmático,  a  construção

veicula a ideia de que todos tenham a concepção de que Estar infeliz no curso e não largá-lo

por  medo  de  ser  julgado  (a) não  seja  algo  tido  socialmente  como  normal.  As  orações

completivas subjetivas realizam-se morfologicamente por meio das formas verbais não finitas

estar e  largar,  cujos  valores  semânticos  são,  respectivamente,  relacional  e  material

(HALLIDAY, 1985). A motivação pragmática para esse fato é a busca pela obtenção do valor

de generalidade (DIAS, 2013; RAMOS, 2016).

Neste exemplo, a construção subjetiva avaliativa foi empregada em uma postagem da

rede social Facebook que traz reflexão sobre a relação do universitário e a possibilidade de

não se estar  feliz  no  curso escolhido,  mas  mesmo assim não abandoná-lo  por  medo dos

julgamentos, e advoga em defesa da saúde mental do universitário  que precisa  ser  priorizada

em detrimento de avaliações alheias. 

 Quando   uma  postagem  é  criada  diretamente  no  Facebook,  é  possível  selecionar

diferentes filtros para o fundo da imagem que podem atribuir mais expressividade aos textos,

como um filtro temático, ou de uma determinada cor, por exemplo. Nessa imagem, apesar de

uma cor clara compor o fundo da imagem, as letras na cor branca criam nuances de destaque

para essa parte da imagem, porém, há palavras e expressões que receberam maior destaque na

composição da imagem, como pode ser visto em  infeliz,  medo de ser julgado (a),  #Não  é

normal. Na composição dessa imagem,  também é possível observar diferença na estrutura

visual  no  que  diz  respeito  às  letras  maiúsculas  e  minúsculas.  Esses  elementos  estão

relacionados à função composicional, responsável pela estrutura e formato do texto, já que

significados são obtidos através de cada escolha (NOVELINO, 2007; SANTOS, 2020). O

destaque  chama  a  atenção  para  determinados  termos  que,  a  partir  de  suas  formas  de

representação, apontam para o leitor quais são as partes que devem ser observadas com mais

atenção  (SANTOS, 2020).
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(6)

Fonte – Facebook

A partir do dado (6), demonstramos uma ocorrência de construção subjetiva na ordem
Oração  completiva  subjetiva  anteposta  +  oração  matriz. Do ponto de vista sintático a oração subjetiva [Fazer as

malas] está encaixada na oração matriz [não será mais um problema]. A oração completiva

subjetiva  anteposta  em  relação  à  matriz  traduz  a  motivação  pragmática  de  topicalizar  a

informação contida na proposição da subjetiva.

 Na   oração   matriz,   encontra-se  o  valor  de  avaliação  conferido  pelo  predicativo

constituído  pelo  sintagma  nominal  [mais  um  problema].  Quanto  à  estrutura  da  matriz,

observa-se o verbo ser, porém conjugado na 3ª pessoa do futuro do indicativo, portanto, nesse

dado, observa-se uma diferença quanto ao padrão verbo É + predicativo,  mantendo-se, no

entanto,  o  uso  de  verbos  relacionais,  já  que  se  trata  de  uma  estrutura  de  predicativo,  e

mantém-se a 3ª pessoa do discurso. Destacamos, além disso, o valor adverbial de negação da

oração matriz, conferido pelo termo – não –, e o uso do predicativo composto pelo sintagma

nominal – um problema –  em vez de um adjetivo.

A forma verbal da oração completiva subjetiva revela-nos a preferência do escrevente

pela forma não finita do verbo material  – fazer  –, servindo de complementador do valor

impessoal da matriz. Essa estrutura põe em destaque a ação verbal e não o ser que a pratica,

mas sim o próprio processo verbal. 

No entorno linguístico, no entanto, há evidências que apontam para o avaliador a partir
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dos pronomes de primeira pessoa do plural em [nós temos a solução!] e [Venha nos visitar],

tornando claro que o escrevente é  quem avalia a situação, de outro modo, estraga o disfarce.

Os  pronomes  sua/suas e  seu  e  as  formas  verbais  imperativas [Esses  organizadores  são

perfeitos  para  fazer  a sua  viagem ser  incrível  do  início  ao fim]  e  [Venha  nos visitar  e

encontre tudo o que há de melhor para o seu dia a dia e para as suas viagens!] apontam para

a pessoa com quem se fala. Assim, o leitor torna-se claro por meio de marcas linguísticas que

o  colocam  textualmente  no  discurso.  À  vista  disso,  ainda  que  haja  uma  tentativa  de

distanciamento do avaliador na matriz da construção subjetiva, percebe-se que, no entorno,

esse se revela. Do mesmo modo, o valor generalizante da oração subjetiva, não se mantém

fora  da  sentença,  e  o  leitor,  a  quem  se  pretende  alcançar,  torna-se  evidente  nas  frases

seguintes. Dito de outra forma, o valor específico do entorno contrasta com o valor geral da

construção subjetiva (DIAS, 2013; DIAS e BRAGA, 2018).

Neste dado a construção subjetiva foi utilizada na composição de uma mensagem de

teor publicitário e compõe uma legenda para um anúncio de venda de malas. A construção

subjetiva,  objeto deste estudo, que inicia  a propaganda segue o padrão de impessoalidade

como recurso de convencimento  acerca  dos benefícios  do produto,  isto  é,  acabar  com os

problemas  de  fazer  malas,  e  apresenta  o  valor  generalizante  uma  vez  que  não  atende  à

necessidade de um ser específico, podendo servir a todos que almejam/precisam fazer malas.

(7)

Fonte – Facebook

No exemplo (7), a construção subjetiva apresenta a ordem: Oração matriz + Oração completiva subjetiva

posposta. Essa preferência tem sido considerada como a ordem não-marcada, subjetiva posposta
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em relação à matriz, já que é o uso prototípico das construções subjetivas (DIAS et al, 2017;

NEVES, 2011). Temos a construção subjetiva avaliativa em que podemos observar o emprego

do advérbio de negação [Não   é difícil   explicar que a direita governa pra elite]. O predicativo

difícil, é  o responsável  por atribuir  a avaliação do tipo julgamento  (MARTIN E WHITE,

2007; DIAS et al, 2017) ao que está sendo declarado na oração completiva explicar, que na

segunda posição na sentença,  evidencia  a  motivação do escrevente  de pôr  em destaque a

informação predicadora. 

Nesta construção, temos o emprego da forma verbal da oração matriz reveladora da

motivação  do  escrevente  em  sua  busca  por  camuflar  sua  subjetividade  empregada  na

construção, já que tenta o distanciamento em relação à avaliação. Se há uma avaliação sendo

feita, há um avaliador, porém existe a tentativa de fazer com que esse desapareça, ou que,

pelo menos, não seja percebido tão claramente. Conforme apontado por Neves (2011);  Dias

et  al  (2017);  Dias  e  Braga  (2018),  esse  é  um recurso  utilizado  para  escamoteamento  do

sujeito. 

A oração subjetiva é composta pela forma verbal não finita do verbo dicendi explicar.

Deste modo, tanto o avaliador quanto o participante com o qual se fala, isto é, o leitor, não são

especificados nessa construção, já que a constituição das orações não aponta para um agente

específico dos processos verbais. 

Apresentamos, portanto, um uso de construção subjetiva empregada em uma postagem

de  um  usuário  da  língua  portuguesa  na  rede  social  Facebook  que,  por  sua  vez,  foi

compartilhada por outro usuário do  site, cuja finalidade é fazer escárnio com a parcela da

população brasileira que, mesmo sendo pobre, apoia os políticos da direita,  conhecida por

defender direitos dos empresários. Essa postagem traz, portanto, uma argumentação em prol

da defesa de que o voto precisa ser afinado com o poder aquisitivo do eleitorado mais pobre,

já que cada frente política defende os interesses de determinada parcela da sociedade. Além

do conteúdo verbal, podemos perceber uma porção de texto visual representada pela presença

do  emoji utilizado com o intuito de representar a gargalhada e que dialoga com o teor de

deboche trazido pelo texto verbal. Sendo assim, o emoji, plano representacional, (SANTOS,

2020) representa o ator, ou seja, o participante do discurso que declara a porção verbal da

postagem, e a função interativa compõe a estrutura desse texto uma vez que estabelece a

interação entre os participantes (escrevente e leitor), fazendo com que o leitor seja conhecedor

do  estado  de  espírito  do  escrevente  em  relação  ao  que  é  anunciado  na  porção  verbal

(NOVELINO, 2007; SANTOS, 2020). Nessa perspectiva, é possível observar o diálogo entre
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o conteúdo verbal e o imagético (emoji) do hipertexto da internet (MASCUSCHI e XAVIER,

2010).

 (8)

Fonte – Facebook

No exemplo (8), há uma construção subjetiva constituída de  oração  matriz  +  orações  completivas

subjetivas,  logo  temos  a  posposição  das  completivas  subjetivas.  A  oração  matriz  –  É

impressionante –  do  ponto  de  vista  semântico-discursivo,  traz  uma  avaliação  do  tipo

apreciação  (MARTIN  e  WHITE,  2007;  DIAS  et  al,  2017)  expressa  pelo  adjetivo

impressionante,  que traduz um alto grau de comprometimento do escrevente em relação à

informação contida na oração subjetiva –  como as pessoas são julgadas por serem reais e

como são amadas por serem  falsas. A construção constitui-se de duas orações completivas

subjetivas. Conforme Dias (2013), parece que a oração subjetiva veicula valor menos geral

quando apresenta o verbo na forma finita, como no exemplo acima em que o verbo relacional

ser apresenta-se em terceira pessoa do plural -  são. Já a oração matriz é caracterizada pela

forma unipessoal,  ou  seja,  não  instancia  o  agente  do  processo  verbal,  pois,  como temos

apontado, escamoteia a participação do escrevente em relação à avaliação (RAMOS, 2016;

DIAS  et al,  2017; DIAS e BRAGA, 2018).  No entanto,  ainda que a avaliação da matriz

busque proporcionar um teor de verdade ao tentar esconder o escrevente por meio da forma

verbal  escolhida,  a  unipessoalidade  é  enfraquecida  na  medida  em  que  a  informação  da

subjetiva traz sujeito claro e determinado. Assim, por meio deste dado, apresentamos uma

construção subjetiva que se difere um pouco das demais por apresentar o verbo relacional das

orações completivas subjetivas flexionados no presente do indicativo – são – , sendo assim,

um dado não canônico.
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A construção subjetiva em (8) evidencia uma ocorrência de uso em uma postagem da

página do Facebook intitulada Beco do Poeta10 e foi compartilhada por um usuário do site da

rede  social  que  está  em  nossa  rede  de  amigos.  A  composição  dessa  imagem,  conforme

Novelino,  2007;  Santos,  2020, faz  com  que  a informação  centralizada  seja  o  foco  do

participante observador/leitor. Além disso, o fundo escuro da imagem faz com que o conteúdo

verbal adquira nuances de destaque, fazendo com que o branco das letras contraste com o

fundo.

(9)

Fonte – Facebook

Com o exemplo acima, apresentamos uma construção subjetiva na ordem Oração matriz  +

oração completiva subjetiva. A oração completiva subjetiva [dormir] está encaixada na oração matriz [Tá

difícil] e surge posposta em relação à matriz. É possível perceber que a informação da oração

matriz foi alçada à posição inicial da construção e a oração completiva subjetiva em segundo

lugar, criando, assim, nuances de destaque para a informação trazida pela matriz (DIAS et al,

2017; DIAS e BRAGA, 2018), o que ressalta a dificuldade de dormir. O valor semântico-

discursivo de avaliação do tipo julgamento é construído por meio do predicativo “difícil”. 

Nessa ocorrência, a matriz apresenta uma estrutura diferente da maior parte dos nossos

dados, pois constitui-se de verbo tá + adjetivo. Dados como esse foram raros nesta pesquisa,

haja vista que foram encontrados apenas quatro ocorrências. No entanto, ainda que haja uma

alteração no valor semântico do verbo, quanto à forma verbal, observa-se o mesmo tempo e

modo  predominante  no  corpus,  isto  é,  a  3ª  pessoa  do  presente  do  indicativo,  cujo  valor

10https://pt-br.facebook.com/becodopoeta/
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semântico  é  de  impessoalidade,  porque  o  falante/conceptualizador  se  coloca  de  modo

impessoal. Desta forma, ainda que ocorra disparidade quanto ao verbo escolhido para esse

dado – estar em vez de ser – algumas características permanecem: o valor semântico, ambos

são do tipo relacional; a forma verbal, impessoal; a estrutura é similar, verbo + predicativo. 

A oração completiva subjetiva se constitui de verbo corporal/comportamental  –

dormir – e a forma verbal eleita foi a não finita. Assim o valor impessoal e generalizante pode

ser  observado  em  toda  a  construção  subjetiva.  Entretanto,  é  perceptível  que  toda  essa

impessoalidade contrasta com o entorno linguístico já que é possível perceber mais abaixo a

presença das formas verbais reveladoras quanto ao avaliador, isto é o escrevente que busca se

esconder na construção subjetiva avaliativa se revela no texto que dá continuidade ao discurso

– Se não ligo o ar, não durmo com esse calor. Se ligo, não durmo pensando na conta de luz

–, pois os verbos ligar e dormir surgem na 1ª pessoa do presente do indicativo, revelando,

portanto, quem que é afetado pela dificuldade de dormir em “tá difícil dormir”. Se há uma

avaliação, há um avaliador; mas há uma tentativa de escondê-lo em construções impessoais.

Esse recurso é apontado por Dias e Braga (2018) como efeito “ilha” devido à semelhança de

uma  porção  de  terra  cercada  de  água.  Análogo  a  isso,  o  valor  impessoal  da  construção

subjetiva a coloca em uma posição de porção de texto impessoal e geral cercado por uma

outra porção em que se observa a pessoa do discurso que produz o texto.

Percebe-se  que  o  post  ganha  ares  de  deboche  relacionado  ao  calor  e  aos  valores

cobrados pelo uso da energia elétrica no país. E esse deboche é materializado por meio do

plano de fundo escolhido que se constitui de emojis que traduzem a gargalhada (chorando de

rir)  e  enfatizam o drama sofrido  pelo  escrevente  que relata  a  difícil  escolha:  não  dormir

devido ao calor, ou à preocupação com o valor da conta luz caso ligue o ar, decorre disso a

dificuldade  em  dormir,  uma  ação  que  deveria  ser  natural,  mas  que  o  escrevente  relata

encontrar obstáculos para se aliviar. Ou seja, além do humor que se apresenta nas informações

contidas  no  elemento  verbal,  há  ainda  a  informação  trazida  pelo  texto  imagético  que  a

complementa. Deste modo, a escolha de um filtro para compor o fundo de uma imagem é uma

parte  importante  de sua estrutura.  Um filtro  com  emojis que representam gargalhadas,  de

acordo com a função interativa, estabelece a relação entre os participantes (escrevente e leitor)

(NOVELINO, 2007; SANTOS, 2020). Isso porque os emojis são encarregados de traduzir os

sentimentos e estados emocionais do escrevente, reportando-os ao leitor do texto.

3.3. GRUPO 2: TIPO DEÔNTICA
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Outro  ponto  observado  nesta  pesquisa  é  a  construção  subjetiva  de  modalidade

(deôntica, epistêmica). A modalidade é uma forma de expressão das atitudes e opiniões do

escrevente (NEVES, 1996). De acordo com a autora, a modalidade deôntica encontra-se num

continuum que vai da obrigação à permissão, e, em frases declarativas, o valor deôntico pode

ser conferido à construção por meio de predicativos. Neste trabalho, investigamos construções

com os seguintes predicativos deônticos: preciso, necessário, obrigatório e indispensável.

Conforme apontado por Lambrecht (1994), o mundo do discurso pode ser bipartido

em externo (participantes do discurso, isto é, o falante/escrevente e o ouvinte/leitor e o lugar,

o  tempo  e  as  circunstâncias  em  que  é  produzido)  e  interno  (as  expressões  linguísticas).

Consequentemente, as informações são transmitidas por meio da fusão desses dois mundos, e

a forma como isso se dá é determinada pelo modo como esses elementos são estabelecidos na

mente  do  falante/escrevente.  Nesse  sentido,  observar  como  o  conteúdo  é  organizado  na

construção  leva  à  compreensão  sobre  a  estrutura  do  enunciado,  tendo  em  vista  que  as

motivações  do  falante/escrevente  afetam  a  estrutura  da  língua  (LAMBRECHT,  1994).

Portanto,  é  mister  observar  os  diferentes  valores  atribuídos  às  construções  a  depender  da

escolha do predicativo que compõe a construção subjetiva. Na tabela abaixo, apresentamos os

predicativos deônticos encontrados em nosso corpus:

Tabela 5: usos predicativos deônticos

Predicativo Números

Preciso 23

Não é preciso 2

Necessário 8

Não é necessário 2

Indispensável 1

Obrigatório 1

Total 37

Fonte -  dados rodados no programa GoldVarb

Os resultados  mostram que o predicativo  preciso é mais  recorrente.  O predicativo

necessário é  o  segundo na  preferência,  enquanto  indispensável e  obrigatório apareceram

apenas uma vez cada em nosso corpus. A maior recorrência do predicativo preciso pode estar

atrelada às possibilidades de uso, uma vez que o adjetivo possui a capacidade de expressar

diferentes graus da modalidade deôntica: externa,  interna e necessidade. O necessário, por
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outro lado, sugere que as ações não necessariamente precisam ser realizadas; enquanto que o

obrigatório emprega um valor de endurecimento, dito de outro modo, atribui à construção a

noção  de  não  restar  alternativas  quanto  ao  que  é  imprescindível  que  se  faça,  conforme

apontado por Wiedemer (2016). Digamos que torna o dever mais enfático.

Sendo  assim,  neste  estudo,  trabalhamos  com  a  noção  de  que,  ainda  que  existam

diferentes níveis de obrigação em cada predicativo, a modalidade deôntica sempre apresenta

valor de obrigação ainda que em diferentes níveis. 

Em relação à forma verbal da oração matriz de valor deôntico, a análise nos  mostrou

uma preferência pela forma não finita.

Tabela 6 -  forma verbal da completiva subjetiva nas construções deônticas

Ocorrências Infinitivo Subjuntivo Presente do
indicativo

Particípio Total

Deônticas Número  36 1 0 0 37

% 97 3 0  0 100

Fonte -  dados rodados no programa GoldVarb

Analisaremos sete dados de ocorrências de construções subjetivas do tipo deôntico,

logo menos do que analisamos no grupo das avaliativas cuja frequência foi maior e, portanto,

analisamos mais ocorrências de uso daquele tipo. A nossa observação parte de dados com

anteposição da completiva subjetiva e, posteriormente, analisamos dados com posposição que,

conforme já apontamos anteriormente, foram preferidos nos dados para esta pesquisa. Quanto

às formas verbais, serão analisados dados com usos canônicos: forma impessoal do verbo ser

na  oração  matriz  e  forma  não  finita  na  oração  completiva  subjetiva;  e  uma  ocorrência

encontrada com o uso do subjuntivo na oração completiva subjetiva.

É possível  observar tais  preferências  nos dados analisados a seguir.  Além disso,  a

posposição  da  oração  completiva  subjetiva  foi  preferida  nos  dados  de  ocorrência  das

construções  de  modalidade  deôntica,  ainda  que  poucos  casos  de  anteposição  possam ser

observados, conforme o exemplo abaixo:
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(10)

Fonte - Facebook

O exemplo (10) traz uma construção subjetiva na ordem Oração completiva  subjetiva anteposta + oração

matriz. Do ponto de vista sintático, a oração matriz – É preciso – seleciona a oração completiva

subjetiva  –  mudar  –  que  foi  empregada  na  posição  de  tópico,  focalizando  a  informação

veiculada pela oração completiva subjetiva (PONTES, 1981; NEVES, 2011; GONÇALVES,

2016; DIAS e BRAGA, 2018). 

Do ponto de vista semântico-discursivo, a oração matriz, formulada com o adjetivo

preciso, expressa a modalidade deôntica, que é o modo como o escrevente expressa o seu

julgamento acerca da proposição da oração completiva subjetiva – Mudar –  (QUIRK, 1985,

in:  NEVES,  1996).  Podemos  observar  que  o  predicativo  retrata  a  necessidade  interna  de

mudança apontada pelo escrevente. Para Oliveira e Mendes (2013: 624), a necessidade interna

é aquela que não decorre de fatores que não podem ser controlados pelos agentes humanos:

ninguém é compelido a cortar os cabelos, pintar, hidratar, ou algo do tipo, já que a construção

fora utilizada como legenda de uma fotografia compartilhada na página pessoal do usuário do

Facebook. É importante lembrar que o predicativo preciso é capaz de sugerir diferentes graus

de necessidade, e que uma mudança no visual não pode ser considerado algo que o agente

humano seja  obrigado,  de forma rude,  a realizar.  Não se pode dizer,  portanto,  que exista

equivalência entre as sentenças “mudar é preciso” e “mudar é obrigatório”; pois, na segunda

construção, criada para estabelecer os diferentes graus de modalidade deôntica, o predicativo

obrigatório  expressa  a  ideia  de  que  é  imperativo  mudar.  Colocando  de  outro  modo,  a
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necessidade expressa pelo escrevente não é obrigatória.  Acreditamos ser essa a motivação

pragmática para a escolha do predicativo para o preenchimento desse espaço na construção. 

Além disso,  podemos  pensar  essa  necessidade  como  atrelada  a  valores  sociais,  à

estética, portanto, não imposta. Entendemos como interna porque a construção subjetiva – É

preciso mudar – constitui a legenda de uma imagem com a qual a usuária atualiza sua foto do

perfil da rede social Facebook, conforme podemos ver na descrição – [...] atualizou a foto de

perfil dela – no topo do print, logo por ser imposto não é algo que tenha sido imposto por

fatores  que  independam  do  agente  humano  da  situação.  É  claro  que  há  mudanças  que

independem, como por exemplo, o envelhecimento, a queda de cabelo, o surgimento de linhas

de expressão, para citar alguns, no entanto uma mudança no visual (como parece sugerir a

legenda da foto de perfil da usuária do Facebook) não resulta de fatores externos ao agente e,

por isso, podem ser controlados por ele (NEVES, 1996).

A  manifestação  do  verbo  da  oração  matriz  instancia  a  necessidade  expressa  pela

construção em caráter impessoal, o que simula o distanciamento do escrevente em relação a

avaliação que é feita acerca do que está sendo declarado na construção subjetiva (DIAS, 2013;

Dias  e  BRAGA, 2018).  Essa ideia  é  reforçada  pelo valor  generalizante  que o escrevente

atribui à construção ao optar pela forma verbal não finita da oração completiva subjetiva.

Nesse dado, temos um exemplo de construção deôntica com um verbo material  – mudar. O

tipo semântico verbal utilizado com maior frequência em nosso corpus.

É interessante observar o jogo realizado com as palavras na construção, dos sentidos

do texto nessa ocorrência. A escrevente elabora uma legenda para uma fotografia pessoal,

com a qual atualiza sua foto de perfil do Facebook, conforme notificação da plataforma vista

no  print – (nome do usuário)  atualizou a foto do perfil dela. A escrevente não diz que ela

precisou mudar, ou sentiu vontade de mudar, ou mesmo apenas que  ela mudou. Embora a

mudança  seja  sua,  a  escrevente  utiliza  formas  verbais  que  instanciam  a  necessidade  de

mudança de forma ampla. Assim, busca difundir a ideia de que a mudança seja necessária a

todos. O entorno linguístico é quem revela a pessoa do discurso (DIAS e BRAGA, 2018),

como pode ser visto no filtro adicionado à fotografia de perfil com a descrição  – Amo minha

família  – e que traz as marcas de experiências pessoais do escrevente, pois a marca de 1ª

pessoa no verbo o coloca no discurso.

Nesse dado, por se tratar de uma imagem pessoal postada na página do usuário do

Facebook, que é particular e restrita a seu grupo de amigos, optamos por censurar seu rosto,

preservando sua privacidade. Deste modo, não é possível, em dados como esse, observar as

relações que se sugerem por meio de olhares e direcionamentos desses. No entanto, podemos
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pensar na função interativa que é responsável por estabelecer uma interação entre quem vê a

imagem e quem a produz, em uma espécie de contato imaginário (NOVELINO, 2007). No

caso  de  uma  fotografia  postada  em  redes  sociais,  é  esperada  uma  interação  entre  os

participantes interativos (quem produz/posta e quem vê. Essa interação ocorre por meio das

reações disponibilizadas pela própria rede social, em outras palavras, quem aprecia a imagem

reage a ela com uma das reações disponíveis. Essas reações funcionam como um feedback (se

quem observa a imagem gostou ou não da forma como o usuário que a postou é representado

naquela fotografia). Outra forma de interação é o comentário em que esse feedback pode ser

verbalizado.

 

(11)

Fonte – Facebook

Com o dado (11), demonstramos uma ocorrência de uso com construções subjetivas na

ordem Oração completiva subjetiva + oração matriz. Na primeira ocorrência, vemos a construção – Ter sonhos é

necessário – e, na segunda,  – Mas entregá-los a Deus é indispensável. Ambas ocorrências se

constituem  de  matrizes  deônticas  que  são  obtidas  pelos  predicativos  necessário e

indispensável.  Podemos observar  que  os  valores  de  obrigação mais  forte  fica  a  cargo do

predicativo  indispensável, já que entregar os sonhos a Deus é imperativo,  no entanto essa

obrigação é ditada pela consciência (de determinados grupos da sociedade); mas, por outro

lado, sonhar ou não, ou seja, ter sonhos ou não tê-los, isso sim são controláveis, é elegível, por

isso a escolha do predicativo necessário. Percebe-se a ideia de que seja importante ter sonhos,

contudo eles não são obrigatórios. Caso o participante da ação os tenha, ele precisa entregá-
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los a Deus. A argumentação passa pelo ideal cristão de que tudo o que acontece passa pela

vontade divina, logo a necessidade de entregar os sonhos a ele para que se realizem.

Observamos que a forma verbal das orações matrizes é eleita mediante o propósito

comunicativo de esconder o avaliador da situação expressa nessa construção, o que, conforme

já mencionado anteriormente, atribui maior valor de constatação acerca da avaliação contida

na mensagem (DIAS et al, 2017; DIAS e  BRAGA, 2018). De igual modo, a forma não finita

das  orações  completivas  subjetivas  proporciona  a  não  especificação  do  participante  em

relação  às  ações  expressas  nas  orações  ter  sonhos e  entregá-los  a  Deus –;  pois,  se  não

sabemos especificamente a quem é necessário ter sonhos e quem deve entregá-los [os sonhos]

a Deus, qualquer participante humano que se identifique com tais ações está apto, portanto, a

sonhar e a confiar seus sonhos a Deus.

(12)

Fonte - Facebook

Observando  o  exemplo  (12),  percebemos  duas  construções  subjetivas  que  se

constituem  na  ordem  Oração  completiva  subjetiva  anteposta   +  oração  matriz.  A  primeira  ocorrência,  a  de

modalidade  deôntica  –  Envelhecer  é  obrigatório –,  será  analisada  neste  espaço,  pois  a

segunda – Ficar chato é opcional – constitui uma construção avaliativa, e construções desse

tipo já foram analisadas anteriormente no grupo 1: tipo avaliativa. A abordagem ficará restrita

apenas aos pontos importantes para a compreensão da mensagem como um todo.

Vemos  na  construção  –  Envelhecer  é  obrigatório –  o  valor  deôntico  de

obrigatoriedade externa obtida pelo predicativo obrigatório. A escolha do predicativo confere
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à  construção  o  valor  deôntico  mais  forte;  pois,  nesse  dado,  temos  a  constatação  de  uma

obrigação  ditada  por  imposição  de  circunstâncias  que  compelem  o  agente  humano  a

completar a ação de envelhecer e não dependem dele, porque isso é imposto ao ser vivo e

independe  de  suas  ações,  desejos  e  vontades,  portanto  é  incontrolável  (OLIVEIRA  e

MENDES, 2013). A noção de obrigatoriedade é mais forte, nesse dado, uma vez que não há a

possibilidade de se evitar o envelhecimento por mais que isso seja desejado. Outro ponto que

pode ser observado é a característica que distingue os predicativos deônticos entre si. Em

(14), é perceptível que nenhuma ordem está sendo dada, não há uma ordenação, há apenas a

constatação de que o envelhecimento é imposto, o agente humano não precisará realizar ação

alguma para que essa obrigatoriedade seja alcançada/cumprida. Nesse ponto, percebemos uma

diferença crucial entre esse dado e os anteriores no que tange à modalidade deôntica e seus

graus de obrigação/necessidade.

Mais uma vez o escrevente se vale do valor impessoal da forma verbal das orações

matrizes, simulando o seu distanciamento quanto a avaliação realizada na construção (DIAS,

2013; DIAS et al, 2017; DIAS e BRAGA, 2018). O fenômeno da forma não finita na oração

completiva subjetiva atribui às construções o valor geral, não especificando, pois, a cargo de

quem fica a realização das ações expressas pelas orações completivas da imagem.

Nessa ocorrência,  temos um texto que mescla  o verbal  e o imagético.  A estrutura

visual  é  construída  por  meio  da  função  representacional,  cuja  estrutura  possibilita  a

visualização dos eventos, os objetos e os participantes. Os participantes representados (gato e

mulher  idosa)  estão  projetados  de  forma  a  promover  o  distanciamento  do  participante

observador/leitor  que  não  é  convidado  a  participar  da  representação  (NOVELINO,  2007;

SANTOS, 2020). Isto porque os participantes dirigem seus olhares um em direção ao outro,

traduzindo, deste modo a interação entre eles. Isto é, a mulher que por forças involuntárias

(obrigação  externa)  envelheceu  optou  (permissão)  por  não  ficar  chata,  preferindo  ouvir

música  a  ficar  reclamando  da  vida.  Além  disso,  o  enquadramento  da  imagem  sugere  o

afastamento entre o que se vê na imagem e quem a observa, o participante observador. É

como se este  olhasse de fora os participantes  representados que compartilham o som via

fones.
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(13)

Fonte – Facebook

O exemplo acima apresenta uma construção subjetiva na ordem Oração matriz + oração subjetiva. A

construção de modalidade deôntica [É preciso ser muito despreparado para não perceber

como Bolsonaro é despreparado para ser presidente] apresenta a oração subjetiva posposta

em relação à matriz e evidencia a informação da oração matriz que é trazida em primeiro

plano na construção. Essa escolha do escrevente traduz uma tomada de posição (DIAS et al,

2017).  A  modalidade  é  conferida  à  matriz  pelo  predicativo  preciso que  possui  valor

semântico-discursivo deôntico.  O escrevente,  neste  dado, elege o predicativo  preciso para

avaliar uma característica de quem se enquadra na descrição de não perceber o despreparo do

presidente,  opondo este grupo aos demais (efeito ilha). Deste modo, o que se observa é a

avaliação  da  característica  de  componentes  de  um  grupo  de  brasileiros.  A  escolha  do

predicativo  não  poderia  ser  mais  acertada,  uma  vez  que  ninguém  é  obrigado  a  ser

despreparado,  não  há  fatores  externos  que  imponham  essa  característica  ao  grupo  de

brasileiros que não percebem a condição do presidente frente aos desafios de se governar um

país como o nosso, com os nossos problemas e desafios. Ou seja, não é imperativo ser muito

despreparado  para  não  perceber  o  despreparo.  Não  há  nenhuma  força  externa  obrigando

ninguém a isso; somente a própria falta de percepção de cada indivíduo que se enquadre na

descrição.

 Assim como ocorre nos exemplos anteriores, a matriz é composta pela forma verbal

impessoal  [é],  e  a impessoalidade  se completa  na oração subjetiva  que apresenta o verbo

relacional na forma verbal não finita – ser-, servindo, deste modo, a todos que não percebem o
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despreparo  do  presidente.  A forma  pessoal  que  percebemos  mais  abaixo  é  relacionada  à

finalidade expressa pela construção [para não perceber como Bolsonaro  é  despreparado…],

pois  nesse  trecho  o  verbo  em  3ª  pessoa  apresenta  um  sujeito  específico  –  o  sintagma

Bolsonaro. Nesta ocorrência, a construção foi empregada em uma postagem que apresenta a

análise do Jornalista Gilberto Dimenstein a partir da participação do presidente no programa

Roda Viva exibido em 30/07/2018, conforme a legenda que acompanha a reduplicação da

postagem do jornalista, percebemos que se trata de um texto de Dimenstein, caso contrário,

fica difícil afirmar quem é o avaliador que se apresenta na construção, já que a forma verbal

da oração matriz camufla sua participação no evento. Segundo Santos (2020), o participante,

que neste trabalho, é designado como escrevente dialoga com o leitor por meio da construção

subjetiva,  estabelecendo,  assim,  uma narrativa  que se assemelha  à  dirigir-se  ao outro,  ou

dirigir sua fala ao outro participante (observador), o leitor. O discurso se completa à medida

que o outro lê e reflete sobre a mensagem veiculada no texto, conhecendo, assim, uma opinião

acerca do (des) preparo do governo; mas sem que o escrevente pessoalize o grupo ao qual se

refere, deixando em aberto.

 (14)

Fonte – Facebook

Com o exemplo (14), apresentamos a construção – Não é preciso bater para educar –

constituída de oração matriz + oração completiva subjetiva posposta. Neste dado, há uma matriz de valor semântico

de necessidade, conferida pelo predicativo –  preciso –, que é modificado pelo advérbio de
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negação. Nessa ocorrência, observamos que o advérbio –  não – retira a obrigatoriedade da

informação contida na oração subjetiva – bater para educar. É possível observar a defesa de

um ponto de vista: a educação sem violência, conforme pode ser visto na legenda atribuída ao

link da reportagem compartilhado em que se encontra o nosso dado de construção subjetiva

deôntica. Na legenda, o usuário afirma que: Bater não é o caminho. É perfeitamente possível

educar uma criança com autoridade e amor. Na informação – Descubra como criar seu filho

sem a necessidade de castigo, punição ou recompensa –, encontramos a defesa de que – Não

é preciso bater para educar.                 

A necessidade  que  se  apresenta  na  matriz  –  Não é  preciso –,  que  representa  um

preciso, mais  fraco  nessa  construção,  ou  seja,  não  é  necessário,  não envolve  fatores  que

independem dos participantes humanos, já que ninguém é forçado a bater em uma criança

para fins educativos. Mais uma vez estamos diante da escolha do predicativo preciso devido a

sua  versatilidade,  uma  vez  que  é  impossível  afirmar  que  os  responsáveis  e  educadores

(agentes  humanos da  ação -  bater)  sejam impelidos  a  realizarem tal  ação  (OLIVEIRA e

MENDES, 2013). Assim, a construção é empregada na tentativa de se mudar a concepção de

que há situações em que “as palmadas educam”, isso pode ser visto na defesa de que não é

preciso bater para educar.

A forma verbal da oração matriz  –  não é preciso – com o verbo –  é – garante a

impessoalidade  da construção.  Nas construções  de modalidade  deôntica,  é  possível  que o

avaliador permaneça mais disfarçado, e o valor atribuído à oração completiva  – bater para

educar –,  por  meio  da  forma  não finita  –  bater –,  intensifica  o  falso  distanciamento  do

avaliador na construção (Dias, 2013). Desse modo, a informação trazida na construção atende

a qualquer pessoa da sociedade que possua a necessidade de educar uma criança. Esse valor

da construção que constitui a manchete de uma matéria  online é reforçado pela informação

trazida na legenda. Isso porque, embora o pronome “você”, a forma verbal finita “bate” e o

pronome de segunda pessoa “seu” possam, à primeira vista, atribuir um valor mais específico

em – Você bate no seu filho? –, é possível observar que o pronome você está sendo utilizado

com valor geral, pois refere-se a qualquer indivíduo que leia o enunciado. 

 Em (14), temos a presença de uma imagem que representa uma criança chorando, o

participante  representado  (NOVELINO,  2007;  SANTOS,  2020).  É  importante  observar  o

efeito de sentido atribuído à imagem a partir do ângulo da fotografia que coloca a criança

(participante representado) em posição inferior,  pois precisa olhar para cima a julgar pelo

direcionamento  de  seu olhar  (de  baixo para  cima).  Na imagem,  é  representada  a  relação

hierárquica entre pais e filhos/ crianças e responsáveis, em que o que está mais abaixo nessa
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cadeia sofre com as agressões. Ao observar a imagem, o participante observador vê a criança

chorosa numa relação interativa em que pede ajuda. Esse ângulo reforça a condição da criança

frágil e indefesa, passível de agressões e maus-tratos que interage com o leitor (participante

observador),  estabelecendo  contato  imaginário  entre  quem  vê  a  imagem  e  o  que  é

representado nela (NOVELINO, 2007). A matéria do jornal digital traz um apelo aos pais,

buscando  conscientizá-los  acerca  da  possibilidade  de  educar  os  filhos  sem  agressões,  e,

consequentemente,  a  estrutura  da  imagem  constrói  visualmente  a  natureza  dos  eventos

(NOVELINO, 2007; SANTOS, 2020), e o participante representado tem seu olhar dirigido

para  o  observador  diretamente,  essa  estrutura  estabelece  uma  relação  imaginária.  Ao

estabelecer contato direto com o observador/leitor, o participante interativo cria vínculos com

aquele.

(15)

Fonte - Facebook

No exemplo (15), são apresentadas três ocorrências de construções subjetivas, que são

sintaticamente  construídas  na  ordem  oração  matriz  +  oração  subjetiva  posposta.  Essas  construções  serão

chamadas de: 15a –  Não é necessário ter boa aparência,  ter mais conhecimento ou nível

social –; 15b – É necessário ter sorriso largo, amor no olhar e verdade ao sentir –; e 15c – É

preciso ter humildade e coração aberto. 

Do ponto de vista semântico-discursivo, as orações matrizes, em todas as construções,

detém o valor semântico deôntico (de necessidade/obrigatoriedade). Esse valor é obtido por

meio dos predicativos necessário, em 15a e 15b e preciso em 15c. Observa-se ainda que 15a é
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modificada pelo advérbio de negação na oração matriz –  Não é necessário. Sendo assim, a

ação passa de necessária a não necessária. 

 Oliveira e Mendes (2013) afirmam haver diferença entre a noção de  possibilidade  ou

de necessidade e de permissão ou de obrigação. Para as pesquisadoras, algo necessário resulta

de fatores que independem dos participantes da situação. Já a obrigação e a permissão, por

outro  lado,  são  controláveis,  pois  têm  origem  em  participantes  humanos.  Na  primeira

ocorrência – Não é necessário ter boa aparência, ter mais conhecimento ou nível social –, há

elementos  que  são  listados  e  que  poderiam  ser  entendidos  como  necessários  [ter  boa

aparência,  ter  mais  conhecimento  ou  nível  social],  porém em  uma  ordenação  de  forma

atenuada.  Essa  necessidade  é  negada pela  presença  do  advérbio  não.  Em relação  ao  uso

predicativo, o mesmo pode ser visto em 15b – É necessário ter sorriso largo, amor no olhar e

verdade ao sentir.  Novamente  a  escolha  do predicativo  estabelece  a  ordenação de forma

branda, já que o predicativo necessário é o responsável por criar o valor deôntico mais fraco.

Em –  É preciso ter humildade e coração aberto  –, percebemos tratar-se requisitos ditados

como  necessários,  mas  que  são  ditados  pela  consciência  humana,  pois  não  há  regras

socialmente  estabelecidas  que obriguem ninguém a ser  humilde  e  a  ter  “coração aberto”.

Esses  elementos  são  necessários  à  convivência  humana,  contudo  o  valor  deôntico  dessa

construção expressa a necessidade (ordenação) atenuada, já que não são obrigações, deveres,

mais, ainda assim, a consciência do agente humano pode induzi-lo a tais ações (OLIVEIRA e

MENDES 2013). 

A morfossintaxe da impessoalidade, nas orações matrizes, é, assim como nos demais

dados,  obtida por meio da forma verbal  – é.  Nas orações subjetivas  também é seguido o

padrão com a forma verbal não finita. No entanto, na justificativa que segue às construções

subjetivas  – Porque somos grandes quando somos pequenos – há a marca de primeira pessoa

na forma verbal  –  somos – que põe em risco o projeto  de distanciamento  do escrevente,

revelando de forma clara o ser que expressa as avaliações acerca do exposto nas construções

(DIAS, 2013; DIAS e BRAGA, 2018). Mas, por outro lado, a desgarrada hipotática emoldura

toda  a  informação  anterior  nos  termos  de  Decat  (2014);  e,  conforme  Violeta  Virgínia

Rodrigues (em comunicação oral).

Neste  dado,  as  ocorrências  de  construções  subjetivas  surgem  em  um  post

compartilhado pelo usuário e compõe uma mensagem acerca de elementos necessários ou não

aos seres humanos, mesclando o verbal com o não verbal. O imagético traz como plano de

fundo a ave que, no papel de participante representado, constitui a função representacional, já

que a imagem apresenta a estrutura que busca construir visualmente a natureza dos eventos
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descritos na porção verbal do texto. Quanto à função interativa, percebemos o participante

representado  sem  que  se  estabeleça  vínculos  entre os  participantes  (representados  e

observador/leitor) (NOVELINO, 2007; SANTOS, 2020). Outro ponto que pode ser observado

é o distanciamento proporcionado pela função interativa da linguagem visual. O participante

representado sugere o afastamento entre os participantes interativos. Essa estrutura é obtida

por  meio  da imagem da ave (participante  representado),  cujo  posicionamento  na  imagem

traduz o distanciamento pretendido. Além disso, vemos ainda a face projetada em inclinação

para  a  lateral,  não  estabelecendo  nenhuma aproximação  por  contato  visual  (NOVELINO,

2007; SANTOS, 2020).

(16)

Fonte – Facebook

No exemplo (16), apresentamos a construção subjetiva na ordem Oração matriz + oração completiva

subjetiva   posposta. A oração subjetiva [que a gente entregue os melhores anos de nossas vidas a

Deus], do ponto de vista  sintático,  está  encaixada na oração matriz  [É preciso] e aparece

posposta em relação à matriz. Nesse dado, observamos a ordem não-marcada que consiste na

posposição da completiva e configura o uso canônico das construções subjetivas; e o valor

semântico-discursivo de modalidade deôntica é conferida à matriz.

Com esse dado, observamos uma matriz cuja estrutura é com o verbo  –  ser – na

forma impessoal + predicativo preciso, que retrata a necessidade interna em relação ao que é

declarado na oração completiva subjetiva.  Enquanto a forma verbal da matriz  confirma a

preferência pelo uso da 3ª pessoa do singular do presente do indicativo, a oração completiva

subjetiva  se  constitui  da  forma  verbal  no  subjuntivo  – entregue – do  verbo  material  –
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entregar. Esse fenômeno mostrou-se muito raro em nossos dados, sendo apenas três (dois da

modalidade deôntica) no total de duzentos e quatorze ocorrências. 

Nessa construção, observa-se que o falante modaliza deonticamente a informação da

subjetiva,  e  podemos  observar  termo  “a  gente”  que  sinaliza   participantes  que  queiram

entregar os melhores anos a Deus, incluindo também a participação do falante/escrevente no

evento.  Como podemos identificar a contribuição do falante/escrevente, percebemos que  “a

gente” atribui um valor menos geral, mais indeterminado,   já que temos expresso o ser [a

gente] que age em relação ao que é declarado na construção [ É preciso que a gente entregue

os melhores  anos de  nossas vidas  a  Deus].  Desse  modo,  é  possível  perceber  uma maior

aproximação entre o escrevente e o leitor, que devem agir, entregando os melhores anos de

suas vidas a Deus.

3.4 GRUPO 3: TIPO EPISTÊMICA

A modalidade epistêmica, que se situa no campo do conhecimento, representa o modo

como algo é dito e significa, assim como a modalidade deôntica, uma tomada de posição do

falante/escrevente acerca da avaliação que compõe a construção (NEVES, 1996). Por meio de

adjetivos epistêmicos, o falante/escrevente é capaz de exprimir suas opiniões e conhecimentos

acerca de algum fato. Sendo assim, o que é dito é dado como certo ou possível a depender da

certeza do falante /escrevente em relação à proposição.

Para essa pesquisa foram encontrados dados de construções subjetivas epistêmicas que

se constituem dos seguintes predicativos que podem ser vistos na tabela a seguir:

Tabela 7 - usos predicativos epistêmicos

Tipo de predicativo Total

Possível (12); (não é) possível (1); impossível (2); Claro (1) 16

Dados rodados com o programa GoldVarb

A partir  da análise  dos dados, ficou clara  a predominância do predicativo  possível

entre  as  ocorrências  de  construções  de  modalidade  epistêmica.  Dentre  os  dados  com  a

modalidade, poucas variações foram encontradas. 

Em  relação  às  formas  verbais  das  construções  epistêmicas,  a  preferência  pelo

preenchimento da matriz com a forma verbal impessoal se confirmou em nossos dados (DIAS

et  al,  2017;  DIAS e  BRAGA,  2018).  Além disso,  nosso  corpus  se  constitui  de  orações
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completivas  subjetivas  que  apresentam  a  forma  verbal  não  finita  também  de  forma

predominante.  Assim como a forma verbal da matriz em terceira pessoa cumpre a função

pragmática de não incluir  o falante/escrevente na construção, a forma verbal não finita da

oração  completiva  subjetiva  potencializa  a  tentativa  de  afastamento  do  falante/escrevente

(RAMOS,  2016),  e  a  análise  dos  dados  nos  mostra  a  preferência  pelo  preenchimento  da

completiva subjetiva com a forma não finita em 93% das ocorrências, o que não é recorrente

em dados de construções subjetivas de modalidade epistêmica. Vejamos uma demonstração

na tabela abaixo. 

Gonçalves (2016: 207), ao analisar construções subjetivas, observa como raridade a

ocorrência de completivas subjetivas infinitivas com matrizes epistêmicas. O nosso  corpus

apresenta uma especificidade quanto a isso, porque, em nossos dados, dos dezesseis casos,

apenas um ocorre com a forma finita. Vejamos a tabela abaixo:

Tabela 8 - forma verbal da completiva subjetiva nas construções epistêmicas

Ocorrências Infinitivo Subjuntivo Presente do
indicativo

Particípio  Total

Epistêmicas Número  15 1 0 0 16

% 94 6 0  0 100

Dados rodados com o programa GoldVarb

Por meio da análise de dados, verificamos a preferência pelo uso do verbo no modo

infinitivo para o preenchimento da oração completiva subjetiva, inclusive com as construções

do tipo epistêmica. A diferença ficou por conta de um único dado de uso com a forma verbal

finita, sendo eleita a flexão no presente do subjuntivo, conforme podemos ver nas análises

abaixo em que apresentaremos somente ocorrências com posposição da oração completiva

subjetiva,  em  razão  de  não  terem  sido  encontrados  dados  de  anteposição.  Além  disso,

demonstramos  o único dado com o subjuntivo  preenchendo o espaço da forma verbal  da

oração completiva subjetiva em construções de modalidade epistêmica que foi encontrado

para esta pesquisa.
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(17)

Fonte – Facebook

No exemplo (17), é possível observar uma construção subjetiva que se constitui na

ordem  Oração  matriz  +  orações  completivas  subjetivas.  As orações completivas subjetivas ocupam a posição

posposta,  e a  oração matriz  marca  a posição do escrevente  ao validar  as proposições das

completivas subjetivas como possibilidade (NEVES, 2011; CASTILHO, 2019). 

Do  ponto  de  vista  sintático,  a  oração  matriz  –  é  possível –  predica  as  orações

completivas  subjetivas  –  não assistir  às aulas – e – mesmo assim fazer os trabalhos – e

entregar  para  o  professor?!.  Do  ponto  de  vista  funcional,  a  oração  matriz  expressa  a

modalidade epistêmica de possibilidade, conferida pelo predicado possível.  

Pragmaticamente, o escrevente opta pela construção com o verbo  – é  – veiculador de

 uma  ideia  que  não  seria  possível  caso  optasse  por  uma  forma  verbal  que  pusesse  em

evidência o ser que emite a avaliação acerca da informação trazida na oração completiva que

também veicula valor geral. Mas, quando se olha o entorno linguístico, percebe-se que há

marcas de primeira pessoa mais abaixo em [Grata por quem souber responder a pergunta].

No entanto, é importante observar que a partir do termo  – grata  – não é possível afirmar que

o agente de  –  não assistir às aulas e mesmo assim fazer os trabalhos e entregar para o

professor?! – é o mesmo que escreve a pergunta que compõe a postagem feita em um grupo

de usuários do Facebook, restando, assim, a dúvida se quem pretende não assistir às aulas e,

mesmo assim fazer e entregar os trabalhos ao professor, é o escrevente. Existem dificuldades

de se especificar o agente para essas ações sem que não passe de mera especulação nossa, pois

não pode ser descartada a possibilidade de o escrevente estar em busca de informações para

outras pessoas que têm o interesse de saber sobre essas possibilidades. Ou seja, o escrevente,
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ao optar por uma forma verbal não finita na oração subjetiva, amplia largamente o espaço de

agente em relação à construção. Embora a dúvida possa ser relacionada a ele mesmo, o uso da

forma verbal no infinitivo generaliza a ação expressa pelo verbo. Desse modo, o escrevente

promove seu afastamento, já que textualmente não é possível afirmar se a situação aplica-se

ao próprio escrevente ou a outras pessoas que estejam passando pela situação descrita  na

construção, devido ao valor mais geral da construção (DIAS, 2013).

(18)

Fonte – Facebook

No dado acima,  é  apresentada  uma construção subjetiva  na ordem Oração  matriz  +  orações

completivas subjetivas pospostas. A construção - É claro que eles vão distorcer tudo e jogar na conta da

direita – apresenta valor epistêmico asseverativo (NEVES, 2011; CASTILHO, 2019). O valor

asseverativo é conferido pelo predicativo claro que é o responsável por atribuir à construção a

noção de certeza, pois o escrevente toma como certa a proposição das orações completivas

subjetivas.  Do ponto de vista  sintático,  as  orações  completivas  subjetivas  –  que eles  vão

distorcer tudo – e – jogar na conta da direita – estão encaixadas na oração matriz – É claro. 

A  observação  deste  dado  revela-nos  que,  morfologicamente,  a  oração  matriz  se

constitui do predicativo – claro – e seleciona a oração com função de sujeito do verbo  – é –

que, conforme já visto, confere à matriz a noção de afastamento do escrevente em relação à

avaliação  que  é  realizada  acerca  da  informação  da  oração  completiva  subjetiva.  Nessa
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construção, observamos claramente o objetivo de se atribuir verdade à avaliação feita pelo

avaliador, mas que visa ao seu afastamento para não comprometer a avaliação, pois as marcas

de 1ª pessoa conferem às construções epistêmicas um valor mais opinativo(RAMOS, 2016). 

As orações completivas subjetivas são formadas pelos verbos materiais – distorcer – e

–  jogar – que apresentam a forma de infinitivo seguindo o padrão já apontado nas demais

ocorrências de uso que constituem o corpus para essa pesquisa. A diferença percebida nesse

dado é o fato de haver um sujeito verbalmente expresso, ou seja, nesse dado, é possível saber

quem é que pratica as ações dos verbos (eles). 

No dado acima há uma construção subjetiva empregada em um texto de uma postagem

que satiriza internautas brasileiros que, por influência de políticos da direita brasileira, acusam

a Alemanha de jogar a culpa do holocausto nos partidos da direita alemã à época em que o

país  era  governado por líderes nazistas.  Dito de outra forma, sugerem que as atrocidades

cometidas nesse período histórico fossem uma ação da esquerda e não da extrema direita. O

fato que teve grande repercussão nas mídias foi muito difundido nas redes sociais, e o dado

acima traz uma reflexão acerca do ocorrido em 2018 no Brasil. É importante destacar que essa

construção constitui uma informação reportada (RAMOS, 2016), conforme se observa no uso

das aspas. 

O termo – eles – remete ao povo alemão, e, funciona como o sujeito de – vão distorcer

–  e de – jogar. Sendo assim, nessa ocorrência há sujeito claro e específico. À vista disso, é

importante observar que, por se tratar de um discurso político, a ação verbal tem um sujeito

claro que é devidamente identificado para não restar dúvida alguma sobre a quem se dirige às

acusações. Mas a impessoalidade da matriz é resguardada. É possível observar, deste modo,

que há motivações do escrevente original - já que se trata de uma informação reportada -

determinando  a  forma  da  construção  subjetiva  epistêmica  asseverativa.  A  construção

utilizada, neste dado, constitui o discurso de um militante da extrema direita brasileira e tem o

intuito de atingir a esquerda. Isto é, ainda que se paute em mentiras que possam ser facilmente

desmentidas pela história, visa atribuir valor de verdade à informação trazida pela construção.
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(19)

Fonte – Facebook

Em  (19),  temos  uma  ocorrência  que  exemplifica  a  construção  –  É  possível  que

tenhamos um novo ministro ou ministra da educação na semana que vem – na ordem oração  matriz

+  oração  completiva  subjetiva  posposta.  A  oração  matriz  –  é  possível –  seleciona  a  oração  completiva

subjetiva – que tenhamos um novo ministro ou ministra da educação na semana que vem. A

modalidade epistêmica é conferida pelo predicativo possível que expressa uma possibilidade

de que a proposição da completiva subjetiva ocorra. 

A análise da oração matriz permite observar que a forma verbal – é – foi preferida, e,

do ponto de vista morfossintático, contribui na impessoalidade da construção. Assim, ainda

que o sujeito oracional esteja claro, a escolha da forma verbal – tenhamos- também auxilia na

simulação do distanciamento do escrevente acerca da avaliação realizada na construção. A

forma verbal (irrealis) da oração completiva subjetiva revela-se  um fator de análise que se

difere dos demais dados, pois é a única ocorrência com o modo subjuntivo. Em nossos dados,

inclusive com as construções de modalidade epistêmica, houve predominância da forma não

finita  nas  orações  completivas  subjetivas.  Esse  dado  apresenta  um  uso  da  forma verbal

possessivo/relacional – ter (HALLIDAY, 1985). A forma verbal da oração completiva insere

de forma clara o escrevente no evento, já que o verbo é flexionado na primeira pessoa do

plural  –  tenhamos.  Encontramos  marcas  de  primeira  pessoa  dentro  e  fora  da  construção

subjetiva, pois, além do verbo da completiva subjetiva, encontramos no entorno linguístico o
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pronome – eu –  e  a  forma verbal  –  torço –  também responsáveis  por  tornar  evidente  o

avaliador que pensa acerca da possibilidade de haver um novo ministro da educação à época

da coleta deste dado.

A partir do dado acima, é possível observar o uso da construção subjetiva epistêmica

utilizada em uma postagem na página de um usuário do site da rede social Facebook que traz

uma  reflexão  sobre  a  possibilidade  de  alteração  no  comando  da  pasta  do  Ministério  da

Educação. A avaliação é feita por meio de um modalizador epistêmico que se situa no campo

do conhecimento.

(20)

Fonte – Facebook

O dado (20) exemplifica a construção subjetiva na ordem Oração matriz + oração completiva subjetiva

posposta.  A construção subjetiva epistêmica –  Estudos apontam que é impossível falar Johny

Johny sem ouvir yes Papa como resposta da cria   –,  cuja oração matriz –  é impossível –

predica uma oração na função de sujeito, a oração completiva subjetiva – falar Johny Johny

sem ouvir yes Papa como resposta da cria. Do ponto de vista semântico-discursivo, a oração

predicadora  expressa  a  modalidade  epistêmica  de  possibilidade  por  meio  do  predicativo

impossível, ou seja, expressa a opinião do falante/escrevente acerca do que é declarado na

construção como possibilidade.  Na verdade,  essa possibilidade  é  negada pelo  prefixo  -in,

dando uma leitura deôntica.

Ao observar a forma da oração matriz, percebemos o emprego do verbo é formando a

estrutura [é + nome (predicativo impossível)]. Vemos uma oração completiva subjetiva que se

constitui com o verbo dicendi –  falar – empregado no modo indicativo. Como, nesse dado,

que compõe um post, todas as informações são isentas de marcas de 1ª pessoa, observa-se que



126

a impessoalidade da construção se mantém. Assim, a elaboração da construção não permite

determinar quem é o participante que pratica a ação do verbo – falar Johny Johny  –, o que o

qualifica como impessoal. Além do mais, em – sem ouvir yes Papa como resposta da cria –,

também é relativamente complicado especificar quem é o sujeito de  ouvir, isso é possível

graças ao valor geral da oração completiva subjetiva conferido pela forma verbal não finita.

Nesse sentido, a aplicabilidade se estende a todos os pais. Nesse dado não há, portanto, um

entorno  contrastivo  a  não  ser  o  agente  da  forma  verbal   –  aponta –  que  é  verbalmente

declarado  –  estudos.  Esse  dado  encontra-se  na  página  do  Facebook  denominado  Super

mamãe11.

3.4 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DA CONSTRUÇÃO SUBJETIVA EM TEXTO

IMAGÉTICO (MEMES)

Reservamos essa parte da análise para observar os processos de construção dos memes

que  despertam  a  nossa  atenção  pela  estrutura  fragmentada,  pois  o  conteúdo  verbal  é

intercalado por textos imagéticos, quebrando a estrutura linear do conteúdo escrito. De acordo

com a Gramática do Design Visual, a estrutura composicional fica encarregada de estabelecer

a  relação  entre  os  elementos  representacionais  e  interacionais,  pois  os  elementos,  ao

comporem a imagem, têm seu valor determinado de acordo com o seu posicionamento na

imagem,  ou  se  recebe  alguma  espécie  de  destaque,  ou  ainda  dependendo  do  seu

enquadramento.  Nos exemplos  abaixo, podemos observar  imagens que não só mesclam o

visual e o verbal,  como também apresentam uma característica que passamos a analisar a

partir de agora: a construção subjetiva em estrutura de tópico-comentário  (PONTES, 1981)

com adaptação para o nível da sentença. 

Nos exemplos abaixo, vemos a mesma construção subjetiva avaliativa -  Chegar em

casa, tomar banho e colocar nossa roupa de mendigo é bom, é confortável é vida! - replicada

em dois memes diferentes. Com base em Novelino (2007) e Santos (2020) que se pautam na

Gramática do Design visual, pode-se considerar:

                       

11https://pt-br.facebook.com/supermamaes/
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  (21)        (22)

          Fonte - Facebook  Fonte – Facebook

Na  ocorrência  (21),  a  leitura  da  imagem  nos  revela  que  a  interação  entre  os

participantes (observador e representado) sugere a interação por meio do olhar do participante

representado que simula o contato visual imaginário com o observador (NOVELINO, 2007).

No entanto, o posicionamento do elemento representacional (Minion) promove uma relação

de menos proximidade, pois é inserido na imagem de forma mais distante. O observador vê a

imagem totalmente de fora. Por outro lado, o ponto de vista coloca os participantes em um

mesmo nível, já que o ângulo sugere que o participante representado está na altura dos olhos

do observador (NOVELINO, 2007).

Em (22), percebemos que o contato visual é igualmente estabelecido, mas, quanto à

distância,  nota-se maior  proximidade,  já  que o participante  é  representado de forma mais

aproximada, nem é possível visualizar toda a extensão de seu corpo, o ângulo é aproximado.

Além disso, apesar de o participante representado estar deitado, não podemos dizer que o

participante  é  visto  de  cima,  pois  a  disposição  na  imagem sugere  que  o  observador  e  o

participante estão no mesmo nível.

Outro  ponto  importante  é  a  posição  dos  elementos.  Nos  dois  casos  de  uso,  o

participante representado ocupa o centro da imagem, sendo que, no exemplo 21, a função

nuclear desse elemento fica ainda mais evidente. O conteúdo verbal, em ambos, se concretiza

através do processo verbal que na representação narrativa configura a fala (processo verbal)

(NOVELINO, 2007; SANTOS, 2020) dos participantes representados em cada imagem. A

porção verbal dessa imagem, a construção subjetiva, é bipartida, sendo assim, as orações –

Chegar em casa, tomar banho e colocar nossa roupa de mendigo – , nas duas ocorrências,

ocupam a posição superior, o que, de acordo com a Gramática do Design Visual, significa que
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esses elementos são representados como a parte mais ideológica da imagem, já que ocupam a

parte  superior  do  texto  imagético.  Assim,  podemos  classificá-los  como

ideológico/tópico/tema. Por outro lado, a parte mais concreta da imagem é representada pelas

orações –  É bom, é confortável,  é vida – por serem elementos  mais práticos e concretos,

portanto tomados como verdadeiros. Pensando a partir da análise linguística temos então o

rema/comentário (Decat em Comunicação pessoal).

Quanto  à  composição  da  construção  subjetiva  – Chegar  em casa,  tomar  banho e

colocar nossa roupa de mendigo é bom, é confortável, é vida –, podemos perceber a ordem
Orações completivas subjetivas + orações matrizes. As orações matrizes – é bom, é confortável, é vida – conferem

à  construção  o  valor  semântico-discursivo  de  avaliação  do  tipo  julgamento  acerca  da

proposição das orações completivas subjetivas   – Chegar em casa, tomar banho e colocar

nossa roupa de mendigo.

No espaço da oração matriz, temos a forma verbal – é – que impessoaliza a construção

não  deixando  claro  quem  é  o  sujeito  que  avalia  a  situação.  As  completivas  subjetivas

constituem-se com os verbos materiais –  chegar,  tomar e  vestir – que, em suas formas não

finitas,  contribuem para ampliar a sensação de afastamento do avaliador na construção. O

entorno linguístico não apresenta marcas de primeira pessoa, mantendo, assim, o valor mais

geral da construção (RAMOS, 2016).

(23)

Fonte - Facebook
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O exemplo (23) nos serve como demonstração de construções visuais que mesclam

conteúdos verbais e imagéticos. A porção verbal que compõe o meme se encontra dividida em

duas partes: uma inserida na parte superior da imagem, a pergunta retórica – “Nossa como

você consegue tomar café toda hora?-, que funciona como tema/tópico/ parte mais ideológica,

e  a segunda na parte  inferior,  representando a parte  mais  prática  e  concretas,  tidas  como

verdadeiras, o rema/comentário; na posição central, encontramos o participante representado.

O  elemento  centralizado  ganha  valor  nuclear  em  relação  aos  demais,  e  o  elemento

representado na parte superior da imagem representa a essência da informação (NOVELINO,

2007; SANTOS, 2020).

A análise dessa ocorrência, com base em Kress e van Leeuwen (NOVELINO, 2007;

SANTOS, 2020), permite observar o processo criativo a partir da função representacional.

Assim, vemos representações narrativas que se estruturam a partir dos processos reacional e

verbal,  pois  o  participante  é  representado  reagindo  a  algo  que  não  é  conhecido  pelo

observador/leitor já que não pode ser visto na imagem, conforme Novelino (2007); Santos

(2020).  O  conteúdo  escrito  representa  o  processo  verbal  do  participante  representado,

assemelhando-se a balões de diálogo usados em histórias em quadrinhos (NOVELINO, 2007;

SANTOS,  2020).  Além  disso,  não há  contato  visual  entre  os  participantes  já  que  o

participante  representado  escolhido  para  compor  essa  imagem  olha  para  o  lado  e  não  é

representado em posição frontal.

Nesse dado, é perfeitamente possível observar a representação narrativa, nos memes,

construída  pelo  processo  verbal  (NOVELINO,  2007;  SANTOS,  2020).  O  conteúdo  da

primeira porção de texto escrito – “Nossa como você consegue tomar café toda hora?” – e o

da segunda parte – Porque fica difícil comer o pão que o diabo amassou todos os dias sem um

cafezinho  para  acompanhar  –  representam  a  verbalização  do  conteúdo  linguístico  nesse

meme.  A  função  representacional  sugere  que  temos  o  processo  verbal  do  participante

representado na imagem. 

 A construção subjetiva avaliativa, que ocupa a posição de “rema”, constitui-se de Oração

matriz  +  oração  completiva  subjetiva. A oração matriz – Porque  fica difícil – ocupa a posição inicial  na

construção e atribui o valor semântico avaliativo à construção. A avaliação do tipo julgamento

expressa pelo escrevente acerca da proposição – comer o pão que o diabo amassou todos os

dias  sem  um  cafezinho  para  acompanhar  –  é  obtida  por  meio  do  predicativo  “difícil”.

Podemos destacar  ainda  que,  para  compor a  oração matriz,  o  escrevente  opta  pelo verbo

“ficar”, cuja forma representa a marca da unipessoalidade (NEVES, 1996). A novidade, no
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entanto, fica por conta do tipo semântico do verbo, já que o escrevente selecionou o verbo

ficar em vez de ser, tão recorrente em nossos dados. 

Na oração completiva subjetiva, o escrevente seleciona o verbo material – comer –  na

forma verbal não finita. Assim, não é possível especificar quem é o indivíduo que encontra

dificuldade  em  praticar  a  ação  descrita  na  oração  subjetiva,  por  não  haver  marcas  que

especifiquem o sujeito que faz a avaliação (DIAS e BRAGA, 2018). Além disso, é importante

observar que a pergunta – Nossa como você consegue tomar café toda hora?  – é direcionada

a  alguém.  O participante  interrogado  é  identificado  pelo  pronome de  tratamento  você,  a

pessoa com quem se fala. No entanto, essa expressão apresenta valor geral, isto é, pode ser

aplicada a qualquer indivíduo com o qual se fala. Porém, ao observar o entorno linguístico,

percebemos a presença de itens lexicais que marcam a pessoa do discurso na expressão “Siga-

me  no  Instagram”.  Essas  marcas  de  primeira  pessoa,  vistas  na  forma  verbal  Siga  e  no

pronome me  inserem o escrevente no discurso, promovendo o contraste entre o mais geral

(impessoalização/forma verbal não finita) e o mais específico (pessoalização).

(24)

Fonte - Facebook

No exemplo (24), a construção subjetiva que se constitui  na ordem  Oração  matriz  +  oração

completiva subjetiva posposta. A construção – É possível criar notícias falsas sobre o governo Bolsonaro

que sejam piores que as verdadeiras? – possui valor epistêmico de possibilidade (NEVES,
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2011; CASTILHO, 2019) conferido à oração matriz pelo predicativo  possível. Do ponto de

vista sintático, a matriz predica a oração completiva subjetiva que está encaixada naquela. 

Para compor a oração matriz, o escrevente seleciona a forma verbal – é – que confere

o valor pragmático de distanciamento acerca da avaliação. Assim, criam-se nuances de que a

avaliação não parte meramente do escrevente. Quanto à subjetiva, observa-se a escolha do

verbo material – criar – cuja forma verbal eleita precisa cumprir o papel de aplicabilidade a

qualquer indivíduo que possa praticar a ação verbal. A impessoalidade, deste modo, estende-

se a toda construção.

Nesta imagem, vemos um processo representacional verbal. O processo verbal parece

representar a fala ou o fluxo de pensamento do participante representado que se questiona

sobre a possibilidade expressa na construção subjetiva e ao mesmo tempo interage com o

participante  observador,  convidando-o  a  participar  da  reflexão  (NOVELINO,  2007;

SANTOS, 2020).

No âmbito da função interativa, é possível observar que há uma interação direta entre

o  participante  observador  e  o  representado,  cujo  olhar  direcionado  à  frente  estabelece  a

interação  através  do  olhar  direto  com quem observa  a  imagem.  Em relação  à  distância,

podemos  perceber  uma  aproximação  entre  os  participantes  devido  à  proximidade  do

participante  representado,  já  que  a  imagem  em  plano  médio  mitiga  a  distância  entre  os

participantes. Sobre o ponto de vista, destacamos que o plano frontal da imagem também é

apontado  como  outro  fator  de  aproximação  entre  os  participantes  (NOVELINO,  2007;

SANTOS, 2020). Essa aproximação parece convidar o observador/leitor a refletir acerca do

conteúdo verbalizado,  em outros termos,  a  analisar  a  avaliação que é feita  na construção

subjetiva.

Na esteira da função composicional, entra em jogo a distribuição da informação na

imagem.  A  posição  que  os  elementos  ocupam  na  imagem  lhe  confere  maior  ou  menor

expressividade. Os termos  Bolsonaro  e  verdadeiras grafados em cor diferentes das demais

criam destaque para esses elementos. Pessoas ligadas ao governo Bolsonaro têm qualificado

como falsas determinadas notícias sobre a forma atual de governo, por isso o questionamento

acerca  da  possibilidade  de  notícias  falsas  serem  piores  que  as  verdadeiras,  que  são

consideradas  desastrosas.  Além  disso,  pessoas  ligadas  ao  governo  Bolsonaro  têm  sido

acusadas de criar e disseminar notícias falsas. À vista disso, o destaque recebido pelos termos

faz com que sejam mais perceptíveis devido ao fato de serem diferenciadas na imagem. Outro

ponto é a posição que os elementos ocupam na imagem. De acordo com a Gramática do

Design  Visual,  elementos  que  ocupam  a  parte  superior  da  imagem  costumam  ser
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representados como a parte mais ideológica da imagem, enquanto que os que surgem, na parte

inferior, são mais práticos e concretos, porque são tomados como verdadeiros.

(25)

Fonte – Facebook

 Neste dado, a construção subjetiva apresenta a ordem Oração completiva subjetiva + ração matriz. A

construção subjetiva avaliativa – saber ficar calado é essencial – faz parte de uma construção

maior – Cada dia que passa eu tenho mais certeza que [saber ficar calado é essencial].  Sendo

assim,  [saber  ficar  calado]  é  a  nossa  oração  completiva  subjetiva  que  ocupa  a  posição

anteposta em relação à matriz  [é essencial] que julga, do ponto de vista semântico-discursivo,

a informação da subjetiva como sendo algo essencial. O valor avaliativo do tipo julgamento é

conferido à matriz através do predicativo essencial.

No  exemplo,  as  formas  verbais  eleitas  pelo  escrevente  são  a  terceira  pessoa  do

presente do indicativo – é – e a forma não finita do verbo cognitivo – saber – para as orações

matriz  e  completiva  subjetiva  respectivamente.  A  motivação  para  tais  escolhas  é  a

impessoalização da matriz, cuja finalidade é a simulação do distanciamento do avaliador em

relação ao conteúdo da completiva subjetiva que adquire  valor  geral,  não deixando claro,

desse modo, a quem especificamente é essencial  saber ficar calado. No entanto, um olhar

sobre  o  entorno  linguístico  revela  marcas  de  primeira  pessoa  que  deixam  claras  as

experiências do escrevente em relação ao conteúdo da construção de valor impessoal. Essas

marcas podem ser vistas no pronome  eu e na forma verbal  tenho.  Mas, por outro lado, a

oração  hipotática  desgarrada  (DECAT,  2014);  RODRIGUES  (com.pessoal)  [Porque  boca
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fechada  não  entra  mosca]  prepara  o  leitor  para  a  informação  que  virá  e  reforça  a

impessoalidade da construção.

Nesta imagem,  temos a presença da função representacional  que se concretiza por

meio de um participante que é representado, o personagem do seriado de televisão Chapolin.

O participante não é representado agindo, e sim reagindo a uma interação de olhares com

outros participantes ou em relação a algo que não aparece na imagem, portanto não pode ser

descrito ou identificado pelo observador. Na imagem acima, o processo verbal é representado

pelo  conteúdo  escrito,  que,  análogo  ao  esquema  de  balões  de  diálogos  das  histórias  em

quadrinhos, aqui representa a fala do participante representado, ou o fluxo de pensamento

(NOVELINO, 2007; SANTOS, 2020). No plano interacional, podemos destacar o olhar que,

dirigido para a lateral, não promove a interação com o participante observador/leitor, ainda

que em relação ao fator distância, a representação do participante não promova o afastamento

do observador, pois temos uma imagem com o enquadramento bem aproximado. Quanto ao

ponto de vista, a imagem traz o participante em posição frontal, ângulo propício à interação

(NOVELINO,  2007;  SANTOS,  2020).  No  plano  composicional,  o  participante  assume  a

posição central, e a composição verbal apresenta o texto da parte superior em configuração

centralizada, processo do qual resulta a centralidade do termo certeza que acaba por ganhar

valor  informacional  de  núcleo.  Além  disso,  na  posição  superior  temos  uma  parte  da

informação verbal – Cada dia que passa eu tenho mais certeza –, de acordo com Novelino

(2007) e Santos (2020), representa na Gramática do Design Visual, a parte da informação

mais idealizada, ideológica. Enquanto que a parte inferior representa o elemento real, isto é, a

informação tomada como verdadeira – que saber ficar calado é essencial. 

3.5  CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE AS CONSTRUÇÕES SUBJETIVAS

As categorias de análise observadas (posição da oração subjetiva, tipo de subjetiva,

forma  verbal  das  orações,  valor  semântico  do  verbo  da  subjetiva,  estrutura  da  matriz)

permitem estabelecer preferências de usos entre as variantes observadas.

O tipo semântico da matriz é determinado pelo posicionamento do escrevente frente à

avaliação  que  é  feita  em relação  ao  evento  descrito  na  oração  completiva  subjetiva.  As

construções  subjetivas  do  tipo  avaliativas  foram  mais  recorrentes  nos  dados  para  essa

pesquisa: cento e sessenta e uma ocorrências de um total de duzentos e quatorze, isso é, 75%

do  total  dos  dados.  Em  segundo  lugar  na  preferência  estão  as  construções  cujo  valor
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semântico-discursivo  é  o  deôntico,  somando  17%  dos  dados,  e  somente  7.5%  de  valor

epistêmico.  Além disso,  os  casos  de  anteposição  da  oração  subjetiva  se  mostraram mais

numerosos naquele grupo, já que das noventa e sete ocorrências  noventa e duas estão no

grupo das avaliativas. Isso representa um total de 45% dos dados. Dias (2013: 90) observa que

a escolha pela ordem marcada ou não tem relação com escolhas semântico-discursivas que o

falante/escrevente queira que sejam percebidas pelo ouvinte/leitor. 

 No  entanto,  os  casos  de  posposição  da  oração  completiva  subjetiva,  quando

comparado  ao  total  da  coleta,  mostraram-se  mais  recorrentes,  117  ocorrências  dentre  os

duzentos e quatorze dados, confirmando, assim, a preferência por essa ordem apontada por

Neves   (2011);  Dias  et  al (2017)  e  Dias  e  Braga (2018).  Portanto,  nas  ocorrências  de

construções  subjetivas  do tipo avaliativa  coletadas  para esta  pesquisa,  a ordem da oração

subjetiva apresentou variação. A ordem apontada por Neves (2011) como possível, porém a

menos preferida,  com anteposição  da subjetiva  em relação à  matriz,  teve certo destaque

dentre  as  construções  desse  grupo. De acordo com a  autora,  essa  escolha  evidencia  uma

topicalização da oração subjetiva. Como essa topicalização apontada pela autora é recorrente

em nossos dados, buscamos entender por que a anteposição da subjetiva foi tão recorrente

nesse tipo de construções subjetivas em uso na plataforma Facebook coletadas para o nosso

estudo. 

 A análise dos dados, portanto, possibilitou  a  observação  de  que a  ordem  da oração

subjetiva em relação à matriz pode ser determinada pela motivação discursiva. Ou seja, o

escrevente assume a atitude de modalização ou avaliação em relação ao evento expresso na

oração completiva subjetiva, já que, ao utilizar a ordem marcada, com o argumento oracional

em  posição  inicial  na  construção  (NEVES,  2011),  o  escrevente  afirma  a  expressão  da

subjetividade. 

Dentre as orações matrizes das construções subjetivas, foram encontrados dados com

cinco variações de verbo mais nomes que podem expressar valores semânticos epistêmico,

deôntico  e  avaliativo.  Com base  na  análise  dos  dados,  foi  possível  observar  ainda  que  a

manifestação de ocorrências com o verbo ser na terceira pessoa do singular é muito maior. Do

total  de duzentos  e  quatorze dados,  apenas 4,2% não pertencem ao padrão oração matriz

[verbo ser na 3ª pessoa do singular +  nome [deôntico, epistêmico, avaliativo] + oração completiva subjetiva

[finito  e  não-finito]. Foram encontradas apenas nove ocorrências que apresentaram a oração matriz

fora desse padrão (tá/está, fica, será), conforme se observa na tabela abaixo:
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Tabela 9 - padrão e variância da estrutura da matriz

Estrutura da oração matriz Tipo de subjetiva Total de 
construções

Avaliativa Deôntica Epistêmica

É + adjetivo Número 121 37 16 174

% 69.5 21,3 9,2 81,3

É + sintagma 
nominal

Número 31 0 0 31

% 100 0 0 14,5

Tá/está+  
adjetivo

Número 6 0 0 6

% 100 0 0 2.8

Fica+ adjetivo Número 1 0 0 1

% 100 0 0 0.5

Será + 
sintagma 
nominal

Número 1 0 0 1

% 0.7 0 0 0.5

Tem +  nome Número 1 0 0 1

% 100 0 0 0.5

Total

Número 161 37 16 214

% 75,2 17,3 7.5 100

Fonte - Dados rodados com o programa GolVarb

 Nos dados coletados para este trabalho, verificou-se que, assim como o verbo ser tem

presença marcante na oração matriz na 3ª pessoa do presente do indicativo, o uso da forma

não-finita é preferida na oração subjetiva, aumentando, assim, o grau de impessoalidade da

construção  numa  relação  ainda  maior  de  harmonia  entre  as  orações,  ou  seja,  o  uso  de

construções em que o escrevente não se revela por meio de marcas de pessoalidade em toda a

construção subjetiva é preferido.  Essa preferência  já fora apontada por Dias  et al,  (2017)

como uma tentativa  de  distanciamento  do  escrevente  em relação  às  avaliações  feitas  nas

construções.  Entretanto,  a  impessoalidade  fica  suavizada  quando é comparada  ao  entorno

linguístico,  contrastando com há marcas de 1ª pessoa nas partes de textos que seguem ou

antecedem a construção subjetiva.

 Sobre a forma verbal das  orações  completivas  subjetivas, é  possível  perceber  que
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cento e noventa e sete ocorrências apresentaram o verbo na forma não finita, ou seja, uma

predominância  dos  verbos  no  modo  infinitivo  em 96.7% dos  dados.  Confira  na  tabela  a

seguir:

Tabela 10 - forma verbal da oração subjetiva

Forma verbal Avaliativa Deôntica Epistêmica Total

Infinitivo 156 36 15 207

Subjuntivo 1 1 1 3

Presente do 
indicativo

3 0 0 3

Particípio 1 0 0 1

Total 161 37 16 214

Dados rodados com o programa GoldVarb

Do ponto de vista discursivo, é observado o efeito “ilha” das construções (DIAS e

BRAGA, 2018), utilizado pelo escrevente para contrastar o valor semântico mais impessoal

da  construção  subjetiva  com  o  entorno  caracterizado  por  marcas  pessoais,  experiências,

narrativas, etc. À vista disso, o uso de verbos no infinitivo na oração encaixada subjetiva,

assim como a unipessoalidade da matriz, é um recurso utilizado para auxiliar a camuflagem

do posicionamento do falante, porém a construção subjetiva de valor impessoal contrasta o

seu valor semântico geral ao do entorno linguístico que apresenta marcas de especificação de

experiências pessoais do escrevente (DIAS e BRAGA, 2018).

A análise dos tipos semânticos dos verbos da oração subjetiva com base nos estudos

de Halliday (1985) revelou a  preferência  pelos  usos  dos  verbos  com  cada  tipo  de  oração

 matriz (deôntica, epistêmica e avaliativa).
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Tabela 11 - tipos de verbos da oração subjetiva

Tipo semântico
do verbo

 Tipo de verbo da oração subjetiva por tipo semântico
da matriz

Total

Avaliativa Deôntica Epistêmica Número %

Número % Número % Número %

Material 74 72,5 19 18.6 9 8.8 102 47.7

Relacional 44 78.6 9 16.1 3 5.4 56 26.2

Comportamental 5 83.3 1 16.7 0 0.0 6 2.8

Dicendi 6 60.0 3 30.0 1 10.0 10 4.7

Cognitivos 21 84.0 3 12.0 1 4.0 25 11.7

Percepção 6 75.0 2 25.0 0 0 8 3.7

Sentimental 4 100 0 0.0 0 0.0 4 1.9

Existencial 1 33.3 0 0.0 2 66.7 3 1.4

Total 161 75.2 37 17.3 16 7.5 214 100

Tipos semânticos de verbos com base em Halliday (1985) . Seleção feita pelo Goldvarb.

 Com as construções do tipo avaliativa foram encontrados dados de uso com todos os

tipos  semânticos  analisados  (material,  relacional,  comportamental,  dicendi,  cognitivo,

perceptivo, sentimental e existencial). A maior parte dos dados foram com verbos materiais,

um total de noventa e cinco ocorrências utilizadas em todos os três grupos de construções

subjetivas.  Desse  total,  sessenta  e  sete  ocorrências  foram  com  as  construções  do  tipo

avaliativa, dezenove com as do tipo deôntica e apenas nove com o tipo epistêmica.

Com as construções de modalidade deôntica, o segundo tipo mais recorrente em nosso

corpus, não foram encontrados dados de uso de verbos sentimentais e existenciais. 

As construções  do  tipo  epistêmica  são menos recorrentes  em nosso  corpus.  Além

disso,  qualquer  fator  de análise  empregado nesse trabalho apresentou  menor variação nas

construções epistêmicas; por exemplo, não foram encontrados dados de ocorrências desse tipo

com verbos perceptivos, comportamentais e sentimentais, além da já mencionada  ausência de

anteposição da subjetiva. Das dezesseis ocorrências com essa modalidade, nove foram com os

verbos materiais.

 Os verbos existenciais (três ocorrências no total de duzentos e quatorze dados) foram

 encontrados, em sua maioria (duas ocorrências), nos usos de construção epistêmica; o outro

foi encontrado no grupo das construções avaliativas.
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4. CONCLUSÃO

A análise de dados nos permitiu alcançar os resultados almejados com esta pesquisa.

Constatamos que a motivação discursiva pode determinar a ordem da oração subjetiva em

relação à matriz.  O levantamento no  corpus de duzentos e quatorze dados de construções

subjetivas que apresentaram ou não topicalização mostrou uma forte relação entre a matriz

avaliativa e a completiva subjetiva, proporcionando maiores condições para a ocorrência de

anteposição de subjetivas completivas. Assim, a motivação é semântico-pragmática, visando

nuances  de  ênfase,  uma  vez  que  não  há  impedimentos  sintáticos  de  nenhuma  das

possibilidades de ordenação das orações.

Além disso, percebemos que as construções subjetivas de matriz avaliativa são mais

recorrentes em nosso  corpus com anteposição da que se constitui de dados do  site  de rede

social Facebook, por se tratar de dados de uso em legendas de fotos e vídeos, postagens dos

usuários  em  suas  páginas  pessoais  e  principalmente  em  memes  que  são  amplamente

compartilhados  para  expor  opiniões  e  pensamentos.  Ademais  as  construções  avaliativas

apresentam maior  variação dos adjetivos que preenchem a posição de predicativo, por serem

as mais  recorrentes.  Portanto,  a  anteposição  da oração completiva  subjetiva  em relação à

oração matriz é  muito recorrente em nossos dados de construção avaliativa por serem mais

frequentes, e, assim, proporcionarem mais variação  do predicativo. 

Outro ponto observado é que as construções avaliativas podem expressar  diferentes

tipos de avaliação, estabelecendo as relações de julgamento, de afeto ou de apreciação. As

construções  deônticas  proporcionam  avaliações  no  campo  da  permissão/obrigação  ou

necessidade/possibilidade.  O  predicativo  preciso é  mais  recorrente  por  seu  caráter  mais

flexível,  já  que  expressa  diferentes  graus  deônticos  em que  a  obrigação  pode  ser  moral

interna, ditada pela consciência ou material, ditada por fatores externos que são impostos ao

agente humano. A necessidade é uma ordenação mais atenuada. Uma ação ser necessária é

diferente de ser obrigatória. Já as construções epistêmicas foram as que menos apresentaram

variação, inclusive quanto ao valor do predicativo,  pois foi preferido o uso do predicativo

possível, que  expressa  possibilidade  de  que  algo  aconteça;  raramente  foram utilizados  os

predicativos  claro,  que  expressa  mais  certeza,  e  o  impossível, também  no  campo  da

possibilidade, que dessa vez é negada.

A forma unipessoal do verbo da matriz (3ª pessoa do presente do indicativo) é um

recurso utilizado pelo escrevente para simular o distanciamento do avaliador na construção

subjetiva, e a forma não finita das orações completivas aumenta o valor geral da construção.
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No entanto, quando a construção apresenta valor mais geral (matriz impessoal e completiva

subjetiva não finita), o escrevente pode se revelar no entorno linguístico por meio de marcas

de primeira pessoa, gerando o “efeito ilha” (DIAS e BRAGA, 2018).  

Observamos ainda, por meio da análise dos dados, que o texto imagético precisa ser

analisado considerando as partes verbais e visuais  que compõem o texto como um todo, e

que compreender a estrutura visual é crucial para se alcançar o real sentido dos textos, como o

valor mais abstrato da informação contida na parte de cima e mais concreto na inferior; o

destaque dado para o elemento posicionado mais ao centro quando comparado ao que ocupa a

posição marginal; o contraste gerado pelo emprego de cores e fontes diferentes no conteúdo

verbal e o valor que os participantes representado agregam ao texto, isto é, o grau de interação

que estabelecem entre os participantes interativos (produtor/escrevente e observador/leitor ).

Os resultados  obtidos  até  aqui  nos  incentivam a continuar  seguindo em direção a

investigações que buscam as motivações do falante/escrevente e que determinam os usos da

língua. Os estudos centrados no uso instigam-nos a buscar a reafirmação de nossos resultados.

Além do mais, este trabalho nos deixa com a sensação de que ainda há muito a ser explorado

sobre os fatores de análise contemplados nesta pesquisa, ou com os quais nos deparamos ao

longo das nossas leituras e escrita.  Embora as questões tenham sido plenamente exploradas

aqui, não foram esgotadas e podem, portanto, ser retomadas em trabalhos de continuidade dos

nossos  estudos,  isto  é,  em  trabalhos  futuros.  A  exemplo  disso,  citamos  o  nível  de

subjetividade do falante/escrevente nas construções subjetivas, por exemplo, que despertou a

nossa  curiosidade.  Dito  de  outra  forma,  será  interessante,  em  uma  outra  oportunidade,

observar se as construções avaliativas apresentam maior carga semântica de subjetividade do

falante/escrevente e, se por isso, haveria menor distanciamento acerca da avaliação realizada

nas construções avaliativas, enquanto que com as construções deônticas e epistêmicas haveria

possibilidades de maior distanciamento do falante/escrevente em relação às avaliações feitas

nas construções subjetivas.
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